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Zasype nás komunálny odpad?
Ako znížiť množstvo komunálneh odpadu, ktoré produkuje každý z nás?

Školský rok 2008/2009 úspešne začal
Racionalizácia základného školstva po zrušení Základnej školy Andreja Sládkoviča

Moderné vybavenie tried v Základnej škole Jozefa Kollára na sidlisku Drieňová

Odpady a následné nakladanie 
s nimi spôsobuje množstvo prob-
lémov, o ktorých si povieme v ďal-
ších častiach tohto „miniseriálu“. 
V dnešnej časti budeme hovoriť 
o tom, ako môžeme formou ma-
lých zmien v každodennom živote 
výrazne znížiť produkciu zmieša-
ného komunálneho odpadu, a tým 
znížiť problém zvaný odpad. Ho-
vorí sa, že múdry človek problémy 
rieši, génius im predchádza.
Znižovanie množstva odpadov 
a predchádzanie ich tvorbe sa na-
zýva aj minimalizácia tvorby od-
padu a je na prvom mieste v hie-
rarchii nakladania s odpadom, ako 

sme si povedali minule. Znamená 
to, že je pred recykláciou, spaľova-
ním a skládkovaním. Jednoznačne 
tu platí, že najlepší odpad je ten, 
ktorý vôbec nevznikne.
Niekoľko inšpirácií ako môže kaž-
dý z nás podstatne znížiť množ-
stvo odpadu, ktoré produkuje:
Najúčinnejším opatrením je vlast-
né (domáce) kompostovanie bio-
odpadu, ktorý vzniká v kuchyni, 
či v záhradke. Bioodpad predsta-
vuje takmer polovicu nami pro-
dukovaných odpadov. Ide o šupky 
z ovocia a zeleniny, zvyšky jedál, 
pokosenú trávu, zvyšky rastlín 
a zhrabané lístie. Ak máme kúsok 

záhradky, môžeme si vo vlastnom 
kompostovisku z bioodpadu vy-
robiť výborné hnojivo – kompost. 
Kompostom sa dajú výrazne zlep-
šiť vlastnosti pôdy alebo prihnojiť 
kvetinové záhony.
Uprednostňovanie nebalených 
vecí a veľkých balení. Vyhýba-
ním sa nadmerne (a často úplne 
zbytočne) baleným potravinám 
môžeme predísť veľkému množ-
stvu odpadov. Platí zásada, že čím 
väčšie balenie, tým menší podiel 
z kúpenej veci predstavuje obal, 
čo je prijateľnejšie aj pre našu pe-
ňaženku. 

(Pokračovanie na 4.str.)

Po zrušení Základnej školy Andreja 

Sládkoviča v Banskej Štiavnici 

k 30.6.2008  zostali v zriaďova-

teľskej pôsobnosti mesta Banská 

Štiavnica  2 základné školy.

Od 1.9.2008 otvárajú svoje brány tie-
to ZŠ v Banskej Štiavnici: Špeciálna 
základná škola, Cirkevná základná 
škola Františka Assiského, ZŠ Jozefa 
Horáka a ZŠ Jozefa Kollára. V tejto 
súvislosti sme sa opýtali riaditeľov 2 
najväčších základných škôl v meste, 
ako racionalizácia základného škol-
stva ovplyvní chod ich škôl a aké 
zmeny očakávajú:
PaedDr. Nadežda Dobrovičová – 
riaditeľka ZŠ J. Kollára: 
„ZŠ J.Kollára na sídlisku Drieňo-
vá bola otvorená v školskom roku 
1992/93. Je to moderná sídlisková 
škola, ktorá je od 1.1.2000 samostat-

ným právnym subjektom. Kapacita 
ZŠ je cca 450 žiakov. Z tohto dôvodu 
nebol problém prijať všetkých žiakov 
zo ZŠ A. Sládkoviča na našu školu. 
Rodičia si v júni mohli vybrať, o kto-
rú ZŠ majú záujem. K 31.8.2008 sa 
prihlásilo 65 žiakov. Toto číslo však 
ešte nie je konečné, nakoľko nie všetci 
rodičia nám  poslali späť návratky. 
Počas prázdnin v mesiacoch júl, au-
gust sme sa pripravovali na zmeny, čo 
sa týka racionalizácie. Celú jednu časť 
na 1.posch. sme pripravili pre nových 
žiakov, triedy a schodištia sme vyma-
ľovali. Máme vytvorené dobré priesto-
rové podmienky na prijatie všetkých 
záujemcov o našu základnú školu. 
Keďže sa zvýšil počet žiakov, mohli 
sme prijať aj pedagogických pra-
covníkov, 1 p. učiteľku sme prijali 
na 1.stupeň a 2 p. učiteľky na 2. stu-
peň. Mohli sme prijať aj upratovačky 

a ďalšieho pedagóga, ale tí nepreja-
vili záujem pracovať na našej ZŠ. 
Predpokladáme, že od 2.septembra 
nastúpi na našu školu cca 300 žia-
kov. Rodičia sa preto ešte stále môžu 
rozhodnúť do 15.9. a umiestniť svoje 

dieťa na našu základnú školu. V are-
áli školy sa nachádza športový areál, 
ihriská, máme tu telocvičňu, žiaci si 
môžu zahrať tenis, basketbal, futbal 
a volejbal. 

(Pokračovanie na 4.str.)
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Zaujalo nás...

Vybrali sme z čiernej skrinky

 Obhliadka nájomníkov 25 sociálnych bytov sa uskutočnila 27. augusta 2008 na Povrazníku 

Mestská Polícia informuje

Z diára primátora Polícia informuje

Komisie pri MsZ
Skoro po dvoch rokoch od volieb 
máme len 4 komisie? A čo ostatné? 
Načo sa dali na funkcie, keď ne-
pracujú. Treba sa im poďakovať a 
vymeniť. Koľko majú predsedovia 
a členovia odmeny? 

Odpoveď:
MsZ svojím uznesením na pr-
vom zasadnutí v tomto voleb-
nom období, zriadilo 8 komisií: 
Prehľad počtu zasadnutí jednotli-
vých komisií:

Komisiu regionálneho rozvo-
ja, výstavby, územného pláno-
vania a životného prostredia: 
V r. 2007 – 13 zasadnuí,
r.2008 – 7 zasadnutí
Komisiu školstva:
V r.2007 – 10 zasadnutí,
r. 2008 – 6 zasadnutí 
Komisiu zdravotnú, sociálnu 
a bytovú:
V r. 2007 - 9 zasadnutí,
r. 2008 – 4 zasadnutia 
Komisiu ekonomickú:
V r. 2007 – 6 zasadnutí,
r. 2008 – 4 zasadnutia 
Komisiu obchodu, služieb a ces-

tovného ruchu: 
V r. 2007 – 9 zasadnutí
r. 2008 – 5 zasadnutí 
Komisia kultúry:
V r. 2007 – 11 zasadnutí,
r. 2008 – 7 zasadnutí 
Komisia ochrany verejného po-
riadku: 
V r. 2007 – 10 zasadnutí,
r. 2008 – 1 zasadnutie
Komisia športu a mládeže:
V r. 2007 – 10 zasadnutí,
r. 2008 – 4 zasadnutia
Za účasť na zasadnutí komisie, 
ktoré je uznášaniaschopné má člen 
komisie odmenu 250,- Sk a pred-
seda komisie odmenu 700,- Sk. 
Odmena je zdaňovaná podľa plat-
ných predpisov.

Verejné osvetlenie
Chcela by som upozorniť na ne-
funkčné verejné osvetlenie popri 
obchvatovej ceste smerom od šta-
dióna na Drieňovú. Nesvieti už pár 
dní. 

Odpoveď:
Ďakujeme za Váš podnet. Bol po-
sunutý na Technické služby mesta 
Banská Štiavnica.

Bolo...
3.9. Výjazdové zasadnutie vlády 
SR v Banskej Štiavnici.
4.9. Otvorenie výstavy Banská 
Štiavnica: Mesto svetového de-
dičstva.
Pracovný obed s  dr. Katalin Kiss, 
vedúcou regionálneho sekretari-
átu pre členské mestá Organizá-
cie miest svetového dedičstva zo 
strednej a východnej Európy. 
Slávnostný šachtág.
5.9. Salamandrové dni 2008 
– Valné zhromaždenie Sloven-
skej banskej komory, slávnostné 
zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva, vztýčenie zástavy miest 
združených v OMSD, ...
6.9. Prijatie zahraničných hostí 
na Radnici.

Bude...
7.- 8.9. Účasť na XXI. Svetovom 
baníckom kongrese v Krakowe.
9. – 12.9. V Budapešti sa usku-
toční v poradí siedma Regionál-
na konferencia členských miest 
Organizácie miest svetového de-
dičstva zo strednej a východnej 
Európy.
12. – 13.9. Návšteva maďarského 
mesta Miškolc a účasť na poduja-
tí, ktoré organizuje Maďarská ba-
nícka a metalurgická spoločnosť.  

Andrea Benediktyová

Nepovolená jazda :
Dňa 25.8.2008 poverený prí-
slušník PZ Odboru skráteného 
vyšetrovania začal a súčasne 
vzniesol obvinenie osobe J.B. 
zo Svätého Antona pre prečin 
„Marenie výkonu úradného 
rozhodnutia „ podľa § 348 ods. 
1 písm. d  a prečinu „ Ohrozo-
vanie pod vplyvom návykovej 
látky „ podľa § 289 ods. 1 písm. 
b Tr. Zákona, preto, že dňa 
13.6.2008 v čase o 19.55 hod. 
viedol osobné motorové vozi-
dlo zn. Škoda 105 L v Banskej 
Štiavnici, a to z parkoviska OD 
Billa na Ul. Križovatka smerom 
na ul. Sitniansku, kde bol zasta-
vený a kontrolovaní hliadkou 
OOPZ Banská Štiavnica. Ná-
slednou lustráciou a kontrolou 
bolo zistené, že menovaný jazdí 
pod vplyvom alkoholu, čo bolo 
potvrdené  dychovou skúškou 
a že jazdí aj napriek tomu, že 
rozhodnutím Okresného do-
pravného inšpektorátu Banská 
Štiavnica mu bolo zakázané 
viesť akékoľvek vozidlo. Prípad 
vyšetruje odbor skráteného vy-
šetrovania PZ v Žiari nad Hro-
nom. Za uvedený skutok  hrozí 
páchateľovi  trest odňatia slo-
body až na dva roky.

Poškodenie rekreačnej
 chalupy : 
Dňa 31.8.2008 poverený prí-
slušník PZ Odboru skráteného 
vyšetrovania začal trestné stíha-
nie vo veci prečinu Poškodzova-
nie cudzej veci podľa § 245 ods. 
2 písm. a Tr. Zákona a prečin 
Porušovanie domovej slobody 
podľa § 194 ods. 1 Tr. Zákona, 
ktorých sa dopustil neznámy 
páchateľ tým, že v dobe od 14.15 
hod. dňa 3.8.2008 do 06.30 hod. 
dňa 31.8.2008 nezisteným pred-
metom a spôsobom porozbí-
jal sklenené výplne, vchodové 
dvere na rekreačnej chalupe na 
Ul. Obrancov mieru v obci Šte-
fultov, poškodil vnútorné zaria-
denie chaty, porozbíjal rôznu 
karamiku ako aj iné zariadenie 
v chatke, čím majiteľovi Ing. I.J. 
zo Žiaru nad Hronom spôsobil 
škodu vo výške 93.100.-Sk.
Páchateľovi za uvedený skutok  
hrozí trest odňatia slobody až na 
dva roky.

plk. JUDr. Gejza Volf

Dňa 23.8.2008 bolo na MsPo ozná-
mené, že na Ul. Antolská sa voľne 
pohybujú psy, ktoré ohrozujú oko-
loidúcich občanov. Hliadka MsPo 
zistila majiteľa psov a priestupok 
bol riešený v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

Dňa 26.8.2008 hliadka MsPo spo-
ločne so sociálnou pracovníčkou 
pri MsÚ zabezpečila  psychiatrické 
vyšetrenie A.T. z Banskej Štiavni-
ce, ktorá sa bezcieľne pohybovala  
po sídlisku Drieňová a následne 
na podnet psychiatrického lekára 
bola prevezená do psychiatrického 
zariadenia v Kremnici. 

Dňa 28.8.2008 hliadka MsPo asis-
tovala  pri prevoze psychicky cho-
rej ženy do psychiatrického zaria-
denia v Kremnici.

MsPo
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V poslednom čísle ŠN č.31/2008 
z 28.8.2008 sme vás informova-
li o nejasnej situácii v Regionálnej 
nemocnici v Banskej Štiavnici. Tak-
tiež sme ponúkli 3 možné varianty 
riešenia tejto nepriaznivej situácie 
a uviedli sme aj skutočnosť možného 
zániku LSPP (lekárska služba prvej 
pomoci) v tomto obvode s možným 
pričlenením ku Krupine. V tejto 
súvislosti sme urobili medzi oby-
vateľmi Banskej Štiavnice prieskum 
a opýtali sme sa ich na názor, čo si 
o tom myslia a ako ovplyvní možný 
zánik tejto služby v meste ich život. 
Prinášame Vám niektoré názory a 
postrehy:
„Nesúhlasím so zrušením tejto le-
kárskej služby, nakoľko aj situácia 
s nemocnicou je nejasná. Vzhľadom 

na to, že mám starších rodičov, kto-
rí sú dosť často odkázaní na služ-
by našich lekárov, tak by som bola 
veľmi nerada, aby táto služba odišla 
z nášho mesta. Niekedy rozhodujú 
len sekundy v tom našom ľudskom 
živote a neviem si predstaviť, že by 
bol niekto v ohrození života. Sanitka 
by s ním uháňala hoci so zapnutými 
majákmi kamsi do Krupiny, alebo 
do Žiaru a človek by kvôli tomu, že 
by nebol urobený rýchly zásah le-
károv, niekde v Kozelníckej doline 
zomrel.“  J. J. 
„Hlavne my, starší obyvatelia Ban-
skej Štiavnice, sme za to, aby rých-
la zdravotná pomoc bola tu. Keďže 
Štiavnica je špecifi cké mesto, samý 
kopec, ktože sa sem už dostane 
z Krupiny, alebo zo Žiaru, keď ide 

o sekundy a naše životy. Nejde tu 
len o Banskú Štiavnicu, ale netre-
ba zabúdať ani na priľahlé dedinky 
v okolí ako Beľuj, Baďan, Klastava, 
Počúvadlo a iné,  ktoré sú odrezané 
od sveta. Treba spomenúť aj mla-
dých ľudí, študentov, stávajú sa tu 
rôzne dopravné nehody, na motor-
kách, bicykloch, motocykloch, ktoré 
si vyžadujú rýchly zásah a prevoz do 
nemocnice.“  E.B.
„Som za to, aby táto služba bola za-
chovaná, lebo môže sa stať, že kým 
sanitka vyjde na Hájik, už bude ne-
skoro a človek zomrie.“ Z.V.
„Bola by to veľká časová strata hlav-
ne v zime, ťažká dostupnosť, zlé 
komunikácie, človek nie je motori-
zovaný a preto je len odkázaný na 
rýchlu zdravotnú prvú pomoc a bez 
nej by sme boli stratení.“
„Som za zachovanie Regionálnej ne-
mocnice v Banskej Štiavnici a LSPP, 
myslím si, že je to nevyhnutnosť, 
dosť je už, že na detskú pohotovosť 
sa musí chodiť až do Zvolena, hlav-
ne keď sú ťažké stavy a malé, choré 
deti s horúčkami.“

Obyvatelia Križovatky
„Už som na dôchodku a mám cho-
rého manžela, ktorý potrebuje ne-
ustále zdravotnú pomoc, má vysoký 

tlak, cukrovku, hocikedy mu príde 
nevoľno, musím volať záchranku, 
mnohokrát ide o jeho život, preto je 
táto služba nevyhnutná.“
„Rýchla zdravotná pomoc je v Ban-
skej Štiavnici nutná, pretože je tu 
veľa prevažne starých ľudí, potrebu-
jú ju všetci mladí aj starí a bolo by 
veľmi zle, aby Štiavnica ako okresné 
mesto, zapísané do UNESCO, ne-
mala LSPP. Všetko sa tu postupne 
ruší. Som sama s chorou mamou, 
ktorá má 90 rokov, auto na rýchly 
prevoz do nemocnice nemáme a je 
nemysliteľná vec, aby sme chodili 
do Krupiny alebo Žiaru, a čo okolité 
spádové oblasti?“ 

Obyvatelia Dolnej ul.
Ako vidieť z malého prieskumu, 
obyvatelia sa jednoznačne vyjadrili 
za zachovanie LSPP v Banskej Štiav-
nici, nesúhlasia so zrušením ani 
pričlenením ku Krupine príp. Žia-
ru. Všetkým kompetentným, ktorí 
budú rozhodovať, či by LSPP v B.
Štiavnici áno alebo nie, malo ísť v 
prvom rade o život pacienta. Ľudský 
život je totiž nenahraditeľný, nedá 
sa kúpiť, ani prinavrátiť späť a každá 
sekunda je pre mnohých z nás dra-
hocenná, na to by sa nemalo nikdy 
zabúdať... Michal Kríž

LSPP v Banskej Štiavnici ohrozená?

Slovenské základné školstvo škol-
ským rokom 2008/09 vstupuje do 
obdobia reformy výchovy a vzde-
lávania. Do platnosti vstúpil nový 
školský zákon (pôvodný bol z roku 
1984), ktorý prináša výrazné zme-
ny v oblasti metód, foriem a spôso-
bu výchovy a vzdelávania.(Štátny 
vzdelávací program).
Optimalizáciou množstva učiva 
a znížením počtu žiakov v triedach 
sa umožní jednotlivým školám cez 
ich vlastný, špecifi cký a pre školu 
charakteristický tzv. školský vzdelá-
vací program uplatniť pedagogickú 
autonómiu školy a demokratické 
vyjadrenie vlastných potrieb a mož-
ností školy. 
V súvislosti s uvedeným aj školy 
v našom meste v tomto školskom 
roku začali realizáciu vlastného 
školského vzdelávacieho progra-
mu ako základného dokumentu 
školy. Program je výsledkom spo-
ločnej práce vedenia školy a učite-
ľov a umožňuje pružne reagovať na 
požiadavky a záujmy žiakov , ich 

rodičov, ale aj na podmienky mesta, 
regiónu .  Mal by prispieť k vytvore-
niu bezstresovej atmosféry, k vytvo-
reniu prostredia, do ktorého chodí 
žiak s chuťou, teší sa na zaujímavé 
formy vyučovania, vie, že môže 
vyjadriť svoj vlastný názor, učiteľ 
s ním komunikuje ako s partnerom 
a rozvíja v ňom pocit spolupatrič-
nosti a zodpovednosti.
Vážení pedagógovia.
Nový výchovno-vzdelávací program 
vás stavia do úlohy zásadných ino-
vátorov vašich výučbových stratégií, 
ktorí však musia zároveň zvládať 
vlastnú dráhu kariérneho rastu, štú-
dium cudzích jazykov, riešiť projek-
ty na materiálny rozvoj školy a vy-
tvárať priaznivú atmosféru v škole. 
Reforma, do ktorej vstupujete, je 
náročný proces, ktorý je možný 
uskutočniť len pomocou vášho in-
telektu a osobnostných kvalít. Bez 
vašej pripravenosti na realizáciu 
zmeny táto ostane len na papieri 
a neprekročí prah našich škôl.
Preto aj každému riaditeľovi musí 

byť jasné, že ak má viesť kvalitnú, 
náročnú a pokojnú školu, musí 
byť taký aj jej zamestnanec, a jeho 
stratégia rozvoja učiteľského zbo-
ru musí mať dostatočný priestor 
na motiváciu v podobe kvalitného 
hodnotenia ich práce a odmeňova-
nia.
Vážení rodičia.
Naše školy ponúkajú vašim deťom 
možnosť vzdelávať sa s prihliadnu-
tím na ich potreby, priania, záuj-
my. Školské vzdelávacie programy 
našich škôl dostávajú nový obsah, 
ktorý žiakov zaujíma, je im blíz-
ky. V rámci školskej reformy sa 
„poľudšťujú“ vzťahy , vzťah učiteľa 
a žiaka je menej formálny a zalo-
žený na vzájomnej dôvere. Huma-
nizmus, sloboda a ľudskosť sa však 
nesmie mylne chápať a žiak, ako aj 
rodič musia rešpektovať , že škola 
musí mať určitý poriadok, disciplí-
nu a nemôže drzé a násilnícke deti 
rozvracajúce pokoj a disciplínu 
v triede ponechať bez náležitého 
riešenia.

Skutočnosť, že pedagogickí pracov-
níci (všetci vysokoškolsky vzdelaní) 
nie sú za svoju prácu adekvátne štá-
tom ohodnotení, ich nepredurčuje, 
aby bola ich autorita zo strany rodi-
čov podrývaná a aby bola znižovaná 
ich ľudská a stavovská dôstojnosť. 
Milí žiaci.
Začiatok školského roka bude pre 
niektorých z vás o niečo zložitejší 
než po iné roky. V súvislosti s ra-
cionalizáciou základného školstva 
v meste mnohí prichádzate do no-
vého prostredia škôl. Nie do hor-
šieho , len iného, na ktoré si, verím, 
zvyknete a zanedlho to bude „vaša“ 
škola s dobrými spolužiakmi a lás-
kavými učiteľmi.
Všetkým našim deťom a žiakom 
v meste prajeme, aby pod skúsený-
mi rukami svojich pedagógov bez-
bolestne vhupli do nového školské-
ho roka, v ktorom sa budú naďalej 
vzdelávať a rozvíjať svoje schopnos-
ti v ešte lepšej TVORIVEJ ŠKOLE.

Paed Dr.Viera Ebert
Školský úrad 

Vážení rodičia, pedagógovia, milí žiaci
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Zasype nás komunálny odpad?
(Pokračovanie z 1.str.)
Jeden veľký obal sa spravidla aj ľah-
šie recykluje ako množstvo malých. 
Nakupovať je ešte stále možné aj do 
vlastných vrecúšok, prakticky úplne 
bezobalovo – napr. chlieb, pečivo, 
ovocie a zeleninu na trhu.
Uprednostňovanie vodovodnej 
vody pred vodou balenou v PET 
fľašiach. Mestá v horských oblas-
tiach majú väčšinou kvalitnú pitnú 
vodu. Podobne je tomu aj v Banskej 
Štiavnici. Pri neprimeranom chló-
rovaní pomôžu rôzne kuchynské fi l-
tre. Voda z vodovodného kohútika 
je podstatne šetrnejšia pre životné 
prostredie a aj pre naše peňaženky 
ako voda v PET fľašiach. V prípa-
doch rôznych sladených nápojov je 
pitná voda aj podstatne zdravšia. 

Vratné obaly – sú podstatne šetr-
nejšie voči životnému prostrediu 
a pre koncového spotrebiteľa aj 
lacnejšie ako PET fľaše, pokiaľ sú 
dovážané do cca 200 km. Pivová 
alebo minerálková fľaša je počas 
svojho života niekoľkokrát napl-
nená (cca 50 krát), pričom plasto-
vá fľaša len raz. Vratná fľaša stojí 
zákazníka v cene nápoja 20 – 30 
halierov, pričom PET fľaša 4 – 6 
korún. Vďaka súčasnej obalovej 
legislatíve ešte aj dnes môžeme 
kúpiť minerálku vo vratnej fľaši, 
dokonca sa objavila nová generá-
cia vratných fl iaš, ktoré sú odľah-
čené a so závitovým uzáverom. 
Nepodľahnutie klamlivej reklame 
a krátkodobým módnym tren-
dom. Úlohou reklamy je predať 

propagovaný tovar, nech je to čo-
koľvek a akýmikoľvek prostried-
kami. Skúsme sa však na to po-
zrieť z iného pohľadu. Skutočne 
potrebujeme to, čo ideme kúpiť? 
Kupujeme si veci kvalitné a nad-
časové, ktoré nám slúžia mnoho 
rokov, alebo také, ktoré už o rok 
vyjdú z módy a bude treba kúpiť 
nové (najmä oblečenie, topánky, 
mobily)?
Opätovné používanie. Množstvo 
vecí, ktoré vyhadzujeme, je mož-
né opraviť, prípadne využiť iným 
spôsobom, či na inom mieste (ná-
bytok, spotrebiče a pod.). Nemu-
sia sa tak stať odpadom, ale môžu 
ešte slúžiť mnoho rokov. V rámci 
nového zberného dvora sa pri-
pravuje aj bazár použiteľných 

a funkčných vecí, kde budú môcť 
občania lacno alebo skôr za sym-
bolický poplatok nakúpiť. 
Preprava. Krátke vzdialenosti 
prejdime pešo, na dlhšie si zober-
me bicykel. Naše telo sa nám po-
ďakuje pevnejším zdravím. Pri 
dlhých vzdialenostiach využí-
vajme hromadnú dopravu. Auto 
je veľmi dobrý pomocník najmä 
vtedy, ak potrebujeme previesť 
väčšie množstvo nákladu. Je to 
každý deň?
Skromným a nenáročným život-
ným štýlom, ktorý môže byť har-
monickou súhrou spomenutých 
opatrení, vieme predísť značnému 
množstvu odpadov a porozumieť 
širším súvislostiam okolo seba.

Miloš Veverka

(Pokračovanie z 1.str.)
Máme aj školský klub, ktorý je otvo-
rený od 6.-16.hod. podľa potrieb rodi-
čov. Pre žiakov poskytujeme mliečnu 
desiatu a obedy v školskej jedálni. Vy-
tvorili sme nové 4 triedy, na 1. stup-
ni 1. triedu, na 2. stupni 3 triedy. Čo 
sa týka pedagogických pracovníkov, 
nie je problém, naopak, prijali sme 1 
pedagóga odborníka na informatiku, 
správcu siete a 1 pedagóga na vyučo-
vanie anglického jazyka. 
Čo sa týka dopravy žiakov do na-
šej školy, viackrát sme sedeli s  pred-
nostkou MsÚ p. Babiakovou,  p. 
Ebert,  riaditeľmi ZŠ a riaditeľom 
SAD Zvolen, aby sa riešila táto situ-
ácia. Myslím si, že táto situácia bude 
vyriešená a podľa dostupných infor-
mácií bude posilnený ráno a poobede 
jeden spoj, ktorý bude prechádzať cez 
sídlisko Drieňová, takže rodičia sa ne-
musia obávať, že by vznikli problémy 
s dopravou ich detí. Musím však po-
dotknúť, že záujem zo strany rodičov 
o informácie, týkajúcej sa našej zá-
kladnej školy, bol minimálny.“ 
Bližšie informácie získate na tel. 
č.: 045/6920627, školská jedáleň 
045/6920619, e-mail: zsjkollara@
centrum.sk, www.zsjkollara.edu-
page.sk, Ak máte chuť zašportovať 
si na našich ihriskách, prihlásiť sa 
môžete na tel.č.: 0918 255 415, ste 
srdečne vítaní!
Mgr. Ján Maruniak – riaditeľ ZŠ 
J.Horáka:
„Do Základnej školy Jozefa Horáka 

prešli tí žiaci zo ZŠ A. Sládkoviča, 
ktorí patria do obvodu Základnej 
školy Jozefa Horáka. Dva nové škol-
ské obvody boli schválené Mestským 
zastupiteľstvom počas letných prázd-
nin. K 31.8.2008 sme prijali do ZŠ 21 
žiakov. Sú to žiaci z Križovatky, Šte-
fultova a okolitých obcí, ktoré patria 
do nášho obvodu. Záujem o prijatie 
do ZŠ Jozefa Horáka mali aj zákonní 
zástupcovia žiakov, ktorí nepatria do 
nášho školského obvodu. V prípade, že 
v jednotlivých ročníkoch máme voľné 
miesta, je možné prijať týchto žiakov. 
Od 1. septembra 2008 platí nový škol-
ský zákon, ktorý určuje, koľko žiakov 
môže byť v jednotlivých ročníkoch: 1. 
roč. – max. 22 žiakov, 2.-4. roč. - 25  
žiakov a 5.- 9. roč. – 28 žiakov, v prí-
pade, že sú voľné miesta v ročníkoch,  
je možné prijať ďalších žiakov. 
2.9.2008 nastúpilo do ZŠ Jozefa Horá-
ka 504 žiakov, takže výraznejší nárast 
počtu žiakov v škole nenastal. V tých 
ročníkoch a triedach, kde je viac žia-
kov ako stanovuje školský zákon,  
udeme musieť požiadať prostredníc-
tvom zriaďovateľa  Štátnu školskú 
inšpekciu o výnimku. 
Z pedagogického kolektívu ZŠ A. 
Sládkoviča boli delimitovaní 2 peda-
gógovia. Vychovávateľky a prevádz-
kových pracovníkov sme neprijímali, 
nakoľko nebola taká organizačná 
zmena, ktorá by si vyžadovala potre-
bu zvýšiť plán výkonov. 
Doprava žiakov, ktorú zabezpečuje 
SAD Zvolen, je postačujúca.

Vzdelávanie:
Základná škola Jozefa Horáka v tom-
to školskom roku prijala vlastný vzde-
lávací program, ktorý rozširuje platný 
povinný štátny vzdelávací program. 
Týka sa to 1.ročníka a 5.ročníka, kde 
sme rozšírili niektoré formy vyučova-
cích predmetov a zavádzame od 1. 
ročníka nový predmet, a to anglický 
jazyk. V 5. roč. sme posilnili pred-
mety a zavádzame nové vyučovacie 
predmety informatika a 4 voliteľné 
predmety: matematika - seminár 
z matematiky, slovenský jazyk - tvo-
rivé písanie, športová príprava - po-
hybová príprava a výtvarné spracova-
nie materiálov spojené s praktickými 
zručnosťami. 
Materiálno – technické zabezpeče-
nie:
Počas prázdnin sme modernizovali 
šatne pre  žiakov 1. stupňa. Každý 
žiak má vlastnú uzamykateľnú skrin-
ku na ukladanie svojich osobných 
vecí. Vo všetkých triedach majú žiaci 
nový školský nábytok. Areál školy sme 
pripravovali na plánovanú moderni-
záciu. 
Projekt na rekonštrukciu budovy 
školy bol úspešne podaný bez výhrad. 
Spĺňa všetky požiadavky, ktoré sa kla-
dú na podaný projekt, projektový zá-
mer a žiadosť o nenávratný fi nančný 
príspevok. Koncom júla Ministerstvo 
výstavby, regionálneho rozvoja zve-
rejnilo výsledky 2. kola. Naša žiadosť 
bola podaná 13. mája 2008. Jej vyhod-
notenie očakávame v priebehu niekoľ-

kých týždňov. V prípade poskytnutia 
dotácie dôjde k podpisu zmluvy me-
dzi zriaďovateľom a ministerstvom. 
V priebehu 18 mesiacov bude potreb-
né projekt zrealizovať a poskytnuté 
fi nančné prostriedky vyčerpať. 
Projekty a granty:
V minulom období sme úspešne zre-
alizovali projekt Digitálne Štúrov-
stvo v rámci ktorého sme prevádz-
kovali internetovú čajovňu, v ktorej 
sme v spolupráci s Mestským úra-
dom organizovali kurzy PC seniorov. 
Okrem neho sa ZŠ zapojila do pro-
jektov: Mobilné jazykové laborató-
riá s dotáciou 250 000,-Sk, Elektro-
nizácia a revitalizácia školských 
knižníc s dotáciou 90 000,- Sk, kon-
to Orange Byť čítajúcim Slovákom 
je úžasné  s dotáciou 27 000,- Sk a  
Netradičné výtvarné techniky s do-
táciou 30 000,-Sk.  Ďalším úspešne 
schváleným projektom Ministerstva 
školstva je Revitalizácia zariade-
nia školského stravovania, kde sme 
získali 300 tisíc Sk na materiálno-
technické vybavenie školskej kuchy-
ne a na zmenu systému stravovania 
formou  elektronického prijímania 
a vydávania obedov. Projekt  bude 
zrealizovaný v mesiacoch september 
– december 2008.“
Bližšie informácie získate na tel.č.: 
045/6921463, e-mail: maruniak.
jan@zsjhbs.edu.sk, www.zsjhbs.
edu.sk 

Za rozhovor poďakoval 
Michal Kríž

Školský rok 2008/2009 úspešne začal
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Jazyková polícia 
vypátrala...Oslavy 64. výročia SNP 

v Banskej Štiavnici Počuli sme, prečítali sme si...
„Vtedy tu bol tak malý výber.“ 
(Markíza 17.3.2008, Teleráno)
Správne: taký malý
„Vy ste tak príjemný.“ (Markíza 
17.3., Teleráno)
Správne. taký príjemný
„Myslím, že o tak zásadnej  zá-
ležitosti, ako je...“ (MY, noviny 
Žiarskej kotliny 5.2. – 12.2.2008)
Správne. o takej zásadnej
Zámenná ukazovacia príslovka 
tak sa používa pred príslovkami 
– tak dobre, tak milo, tak príjemne, 
vyjadruje  prirovnanie - tak ako 
v prvom prípade, súhlas – tak, to 
je ono! Pred prídavnými menami 
musíme použiť ukazovacie záme-
ná taký, taká, také.

NB
Úderom 9.hod. 28.augusta 2008 
slovenskou hymnou začali oslavy 
64.výročia Slovenského národné-
ho povstania pri pomníku SNP 
pri Radničnej 4. oproti MsÚ v 
Banskej Štiavnici. Ozvučenie za-
bezpečilo odd. kultúry (p. Ing. 
Sliacky), otvoril p. Štanga  a za 
mesto mal príhovor zástupca pri-
mátora mesta p. Ing. Juraj Čabák. 
Po skončení osláv predseda DHZ 
p. Vladimír Poprac pozval účast-
níkov osláv na občerstvenie. Ddo 
hasičskej zbrojnice boli odvezení 
hasičským autom vodičom Ing. 
Vladimírom Kotillom. Na HZ bol 
už uvarený guláš, hlavným kuchá-
rom bol Miroslav Krkoška. Spon-
zorom mäska do guláša boli Mest-
ské lesy na čele s Ing. Dudíkom, 
chlebík sponzorovala p. Popraco-
vá Kadernícky salón  Júlia, vínko 

sponzorovala fi rma Nad kozákom 
p. Marian Čierny a Vladimír Po-
prac DHZ,  prípitok zabezpečil z 
vlastnej špajzy p. Anton Greguss a 
Anton Václavek. Účastníci zabla-
hoželali svojmu predsedovi SZPB 
p. Karolovi Rezníčekovi k 70.vý-
ročiu jeho narodenín. Ďakujeme 
aj obsluhujúcemu personálu: Jarke 
Pivarčiovej DHZ, Martuške Boroš-
kovej ĽS-HZDS a Jolke Šamovej 
SMER-DS. Vo vynovenej hasičskej 
zbrojnici sa účastníci osláv príjem-
ne cítili, gulášik chutil a v družnej 
debate zaspomínali na príhody 
počas SNP. Bola to dôstojná osla-
va tohto celonárodného sviatku 
Slovákov. Bude záležať teraz nielen 
na nás, ako pripravíme polokrúhle 
65.výročie SNP na budúci rok. 

Vladimír Poprac
predseda DHZ

Stanovisko primátora mesta 
Mgr. Pavla Balžanku k ďalšiemu 
využitiu budovy ZŠ A. Sládkovi-
ča: 
“Budova 1. ZŠ, ako ju pod týmto 
názvom väčšina Banskoštiavni-
čanov pozná, alebo budova ZŠ A. 
Sládkoviča bola vyradená z pre-
vádzky v rámci racionalizácie zá-
kladného školstva v Banskej Štiav-
nici a následne uvoľnená. Nastáva 
teraz otázka, čo s touto budovou, 
objektom tejto školy? Je tu niekoľko 
zámerov, ktorý z nich bude defi ni-
tívny, sa dnes ešte povedať nedá, 
pre mesto je dôležité, aby táto bu-
dova zostala školskou budovou. 
Jednou z možností je, ak ch-
ceme rekonštruovať budovy ZŠ 
J.Kollára a ZŠ J.Horáka, potrebu-
jeme využiť tento priestor ako al-
ternatívny dočasný priestor, kým 
prebehne rekonštrukcia týchto 
budov, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti samosprávy mesta B. 
Štiavnica. 
Ďalšou alternatívou je záujem zo 
strany Cirkevného školstva v B. 
Štiavnici dať jednotlivé prevádzky 
pod jednu strechu. 
Následne je tu záujem zo strany 
súkromnej univerzity zo Skalice, 
kde by na tomto mieste zriadili 
svoje pracovisko. Vytvorilo by sa 
tu nové vysunuté vysokoškolské 
vzdelávacie pracovisko.
Ďalším projektom, ktorý je na 
posudzovaní, je otázka, s rozvo-
jom cestovného ruchu súvisiaca 
s rekonštrukčnými prácami ban-
skoštiavnických mestských kúpe-
ľov. Vytvoreníe väčšieho areálu, 
kvázi športového hotela, prípad-
ne vodného sveta, parku. Projekt 
by obsahoval aj časť objektov tejto 
zrušenej školy, najmä spodnú časť 
záhrady a pozemkov, patriacich 
pod bývalú základnú školu a aj jej 
spodnú časť, kde bol umiestnený 
1.stupeň základnej školy.“
Ako bude budova zabezpečená? 
„Kým sa nerozhodne, čo ďalej s bu-
dovou, bude patriť pod správu By-
tovej správy , s.r.o., Banská Štiavni-
ca. Spoločne sme zabezpečili, aby 
náklady na údržbu tejto budovy išli 
na minimum, čo sa pohybuje medzi 
1/6 a 1/5 bežných prevádzkových 
nákladov tohto objektu. Tento areál 
i naďalej bude slúžiť banskoštiav-
nickému gymnáziu na výučbu. 
Časť priestorov bude aj naďalej 
prevádzkovaná ako doteraz.“

Budova
ZŠ A. Sládkoviča

Konkurzné konanie
Mesto B. Štiavnica vyhlasuje kon-
kurzné konanie formou dražby na 
odpredaj meštianskeho rodinného 
domu súp. č. 15, postaveného na 
CKN p. č. 3195  a prislúchajúcich 
pozemkov CKN p. č. 3195, zasta-
vené plochy a nádvoria, vo výmere 
418 m2   a CKN p. č. 3196, záhrady, 
vo výmere 172 m2  .
Nehnuteľnosti sú vedené v KN 
Katastrálneho úradu B. Bystrica, 
Správa katastra B. Štiavnica na LV 
č. 1 pre okres B. Štiavnica, obec 
Banská Štiavnica, k. ú.  B. Štiav-
nica, prospech vlastníka Mesto B. 
Štiavnica, podľa B1. v celosti.
Dom je nehnuteľnou kultúrnou 
pamiatkou a vyžaduje si komplex-
nú rekonštrukciu.
Výkričná cena nehnuteľností je 
5.mil. Sk /165.969,60 € 
Konkurzné konanie – dražba sa 
uskutoční dňa: 29.9.2008  o 13.00 
hod. v zasadačke MsÚ v BS.
Prihlášky do konkurzného kona-
nia - dražby sa podávajú písomne 
poštou, alebo priamo v podateľni 
Mestského úradu, Radničné nám. 
č. 1, 969 24 B. Štiavnica, najneskôr 
tak, aby boli doručené do 15.00 
hod. dňa 26.9.2008  a musia ob-
sahovať: Podmienky konkurzného 
konania – dražby a bližšie informá-
cie (obhliadka objektu, nahliadnu-
tie do znaleckého posudku a Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta) 
si môžu záujemcovia dohodnúť na 
č. tel.: 045/6949637, 0905413945 
- p. Nigríniová, e-mail: majetok@
banskastiavnica.sk

Nové telefónne čísla Úradu práce,

sociálnych vecí a rodiny v B. Štiavnici

Odd. pomoci v hmotnej núdzi -  vedúci 045 2444 510
Odd. štátnych sociálnych dávok – 

vedúci 045 2444 500
Odd. soc. právna ochrana detí soc. 

kurately – ved. 045 2444 600

Odd. posudkových činností a peňažných 
prísp. na kompenzáciu soc. dôsledkov 

ŤZP vedúci
045 2444 640

Odd. informačných a poradenských 
služieb a sprostredkovateľských služieb 

– vedúci
045 2444 310

Odd. APTP občania – vedúci 045 2444 450
Odd. APTP zamestnávatelia - vedúci 045 2444 400

EURES 045 2444 303
informátor 045 2444 999

Odbor soc. 
vecí a  rodiny

Odbor služieb 
zamestnaností

fo
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V jeden obyčajný pracovný deň 
som išiel do mesta vybaviť určité 
záležitosti. Ako som kráčal popri 
skupinke typických nezamestna-
ných, jeden z nich zamieril ku mne 
a požiadal ma, či by som mu nepo-
žičal 20,-Sk, že spávajú vonku, lebo 
nemajú kde bývať, sociálnu podpo-
ru dostáva len niečo vyše 1700,-Sk. 
Pri tom mu vošli slzy do očí. Keď 
aj pracoval, dotyčný, pre ktorého 
robil, mu nezaplatil nič. Nebol to 
Róm. Hovoril, že o byt prišiel vte-
dy, keď mu zomrela družka, lebo 
neboli zosobášení, aby im neznížili 
dôchodok. To bola závažná chyba, 
pretože keby boli riadnymi  man-
želmi, nemusel by takto dopadnúť. 
Mal by aj v prípade úmrtia man-
želky na pozostalosti svoj zákonný 
podiel. Opýtal som sa ho, čo by 
potreboval a kúpil som mu niečo 
na jedenie. To však jeho situáciu 
nerieši.
Iný občan nášho mesta rómsky dô-
chodca, zdravotne ťažko postihnu-
tý, ktorý nevie  čítať ani písať, pred 
časom podpísal zmluvu o úvere s 
istou na verejnosti už neslávne zná-
mou spoločnosťou na „pôžičku“ 
14.000,-Sk, aby svojej rodine „po-
mohol“. Už na tej listine z oboch 
strán popísanej veľmi drobným 
písmom stojí, že dlžník sa zaväzuje 
zaplatiť veriteľovi  túto sumu zvý-
šenú o príslušný poplatok vo výš-
ke 13.360,-Sk čiže celkovo zaplatí 
27.360,-Sk. O nejaký čas na to zho-
rel dom, v ktorom býval so svojou 
rodinou. Zachránil si iba holý život. 
Ku dňu 28.mája 2008 mu už exekú-

tor sťahoval z dôchodku 1.858,-Sk 
mesačne a veriteľ vymáhal čiastku 
vo výške 66.642,-Sk, ktorú žiadal 
zaplatiť naraz, čo je pre takého 
človeka nemožné. Suma, ktorú už 
zaplatil, je okolo 30.000,-Sk Podľa 
zdravého rozumu im už požičané 
dávno vrátil aj s vysokým úrokom, 
ale podľa právnickej hantírky je to 
údajne celkom inak. Mal by začať 
súdny proces podľa miesta bydlis-
ka veriteľa, čiže v Bratislave, (na čo 
je absolútne nespôsobilý). Denný 
úrok z omeškania, 0,25% z tejto 
sumy  je 166,60,-Sk denne a  4.998,-
Sk mesačne  zaokrúhlene 5.000,-Sk 
mesačne. Mesačné zrážky 1.858,-Sk 
z dôchodku to nevyriešia. Suma 
pritom závratne rastie. Donekoneč-
na? Každý sa zmôže len k výroku, 
že toto  nemal podpisovať. Ale stalo 
sa a čo ďalej? Pôžičkárne vraj takto 
„podnikajú“. Ak takíto dlžníci žijú 
z minima, majú „pokoj“ do toho 
času, kým sa im nenaskytne práca. 
Len čo začnú zarábať trochu viac, 
prihlásia sa exekútori! To je časť 
nielen štiavnickej, ale aj slovenskej 
reality.
Množstvo podobných ťažkých 
problémov vyrastá z koreňov mys-
lenia, ktoré je postavené na tom, čo 
sa mi oplatí a čo nie a z cudzieho 
krv netečie. Z myslenia, ktoré je za-
ložené na svojej prevahe, na tom, čo 
je teraz, prípadne čo bude v blízkej 
budúcnosti, „ale po mne potopa“. Z 
myslenia, ktoré nepočíta s večnos-
ťou, ani s Božou spravodlivosťou 
vo svojom čase, ale chce zo života 
sebecky vyťažiť, čo sa len dá a to 

akýmkoľvek spôsobom. Ktoré vidí 
len svoje práva, často pochybné. 
Ktoré sa zaoberá materializmom, 
uznáva fyzikálne prípadne ešte 
psychické zákony, ale nezaoberá  sa 
zázrakom života, duchovnými sku-
točnosťami a zákonitosťami, vyšší-
mi, ako dokáže pochopiť našich päť 
zmyslov. Z myslenia, ktoré nepočí-
ta s Bohom Stvoriteľom všetkého, 
ktorý pripravil jedinečné prostredie 
pre život človeka na našej zemeguli 
a má s ním aj svoje zámery.
Božie zámery s človekom začínajú 
vždy od spoznania skutočného sta-
vu seba a svojho okolia, pokračujú 
položením pevného základu pre ži-
vot časný aj večný. Rozvíjaním vzá-
jomných vzťahov medzi človekom 
a Bohom, medzi ľuďmi navzájom, 
ďalej rozhodnutím človeka dozrie-
vať cieľavedomou premenou se-
beckého myslenia na také, ktoré je 
užitočné aj pre iných, ďalej rozhod-
nutím nezištne slúžiť svojmu oko-
liu a nakoniec naplniť svoje životné 
poslanie, ktoré každý z nás má. 
Že toto už nie je zaujímavé? Mož-
no nie, ale je užitočné, lebo to sú 
hodnoty, ktoré nám pomáhajú 
predchádzať mnohým zlým roz-
hodnutiam v našom živote, učia 
súcitu s druhými a odpúšťaniu,  
pomáhajú nachádzať spravodlivosť 
v každodennom živote, napĺňajú 
všetky ľudské potreby, pomáhajú 
riešiť problémy, prinášajú do života 
pokoj, odpočinutie, naplnenie a ná-
dej. To, po čom v skutočnosti túži 
každý z nás.

Ľubomír Počai

Realita v Banskej Štiavnici
Chcem sa s vami podeliť o jeden 
malý, ale zato pekný zážitok. Na 
narodeniny som od kamarátky 
dostala panvicu, ale bolo treba 
namontovať rukoväť. Ale ako, 
keď kamarátka stratila skrutku. 
Vzala som panvicu s rukoväťou 
a išla som do Remesla k p.Bere-
ňovi. Ten oboje veci vzal, našiel 
skrutku, všetko zmontoval, a ne-
chcel vziať ani len za ten mate-
riál. Ešte mi povedal, aby sa mi 
na nej dobre vyprážalo. Poviem 
vám, tam som išla s malou du-
šičkou, ale domov som sa vracala 
s dobrým pocitom, a s vedomím, 
že u p.Bereňa platí heslo: „Náš 
zákazník, náš pán“. Verím, že ta-
kýmto prístupom k zákazníkom 
si majiteľ tohto obchodu získa 
veľa spokojných zákazníkov, čo 
mu naozaj zo srdca želám. 

Eva Uhrinčaťová 

Náš zákazník, 
náš pán...

Každoročne si kupujem malý ces-
tovný poriadok Odchody autobu-
sov, ktorý vydáva SAD Zvolen, a.s. 
Doteraz všetko, čo som potrebova-
la, fungovalo. 1. septembra, v Deň 
ústavy, som si overovala spoj do 
Bratislavy o 5,20, o ktorý mali zá-
ujem moje dve zahraničné kolegy-
ne. Pod značkou f 13 (iná tam nie 
je) stojí: „nepremáva od 24.12. do 
25.12., od 30.12. do 31.12., od 21.3. 
do 24.3.“. Nepredpokladali sme, 
že v posledný deň predĺženého ví-
kendu, keď sa čaká zvýšený pohyb 
cestujúcich, druhý deň je pracovný 
a navyše aj začiatok nového škol-
ského roka,  nepôjde zo Štiavnice 
do Bratislavy žiadny spoj. Paradox-
ne – železnice v ten deň pridali mi-

moriadne vlaky. A tak sme si pri-
vstali a o 5. ráno odviezli kolegyne 
na Križovatku. Bolo nám podozri-
vé, že tam nikto nebol. Keď prešiel 
čas odchodu a autobusu nikde,  
pozreli sme si odchod na zastáv-
ke. Tam však už pri tom spoji bolo 
písmenko „b“ a vo vysvetlivkách 
oznam, že tento spoj 1.septemb-
ra nepremáva. Naše známe mali 
pomerne objemnú batožinu, a tak 
nám neostávalo nič iné, iba ich au-
tom odviezť k najbližšiemu rýchli-
ku do Hronskej Dúbravy. Odteraz 
pochybujem, či si vôbec treba ku-
povať cestovné poriadky vydávané 
SAD Zvolen, a.s. A neodporúčam 
ani vám riadiť sa nimi. 

Nora Bujnová

Nespoliehajte sa na autobusový cestovný poriadok

LEONI Autokabel Slowakia je 
dcérskou  spoločnosťou  ne-
meckého svetovo uznávaného 
výrobcu káblových zväzkov pre 
automobilový priemysel. Na slo-
venskom trhu pôsobí od roku 
1993. V prevádzkach v Trenčíne a 
Ilave s viac ako 3.500 zamestnan-
cami vyrába káblové zväzky pre 
zákazníkov  Porsche, BMW a pre 
ďalších menších zákazníkov. Pre 
plánovanú prevádzku v Banskej 
Štiavnici hľadáme: Montážnik/
Montážnička v elektrovýrobe. 
Náplň práce: montáž káblových 
zväzkov. Požiadavky: schopnosť 
pracovať v 2-zmennej prevádzke 
zodpovedný prístup k práci, zmy-
sel pre kvalitu, manuálna zruč-
nosť, spoľahlivosť. Srdečne vás 
pozývame na prezentáciu našej 
fi rmy, na ktorej vám poskytneme 
bližšie informácie, dňa 23.9.2008  
o 10:00 hod., Kino AKADEMIK, 
Nám. sv. Trojice, Leoni Autokabel 
Slowakia spol. s r.o., Soblahovská 
2050, 911 01 TRENČÍN, e-mail: 
las.personalne@leoni.com, 
www.leoni.com, www.leoni.sk. 

Ponuka práce
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Dňa 16.8. sa dožil významného 
životného jubilea PhDr. Peter Kar-
tous, CSc., riaditeľ odboru archív-
nictva a registratúry Ministerstva 
vnútra SR. V tejto funkcii pracuje 
nepretržite od r. 1978, pričom vý-
razným spôsobom za celé toto ob-
dobie zasahoval do rozvoja a zvidi-
teľňovania B. Štiavnice.
Pod jeho priame riadenie patrí aj 
Štátny ústredný banský archív v B. 
Štiavnici. Pod jeho vedením sa 
archív stal v oblasti archívnictva 
takým významným fenoménom 
v zahraničí ako Slovenské banské 
múzeum v oblasti múzejníctva. 
Bolo jeho priamou iniciatívou a 
následne zásluhou, že presadil 
zaradenie súboru „Banské mapy 
a plány Hlavného komorsko-gróf-
skeho úradu v B. Štiavnici“ do 
Dokumentačného dedičstva sve-
ta – Pamäti sveta – gestorovanej 
UNESCO. Týmto spôsobom sa 
mimoriadne zaslúžil o trvalé šíre-
nie dobrého mena B. Štiavnice vo 

svete. Okrem toho vďaka jeho ne-
pretržitej, systematickej a cieľave-
domej starostlivosti o rozvoj ŠÚBA 
v oblasti starostlivosti o jedinečné 
archívne dokumenty sa táto in-
štitúcia stala najvýznamnejšou 
svojho druhu v Európe, čo taktiež 
mimoriadne významne prispieva 
k šíreniu dobrého mena B. Štiav-
nice vo svete. Zaslúžil sa taktiež 
o kúpu 3 vzácnych pamiatkových 
objektov Ministerstvom vnútra SR, 
ktoré po komplexnej rekonštruk-
cii slúžia potrebám ŠÚBA. Z nich 
treba zvlášť vyzdvihnúť tzv. Fritzák 
-  budovu rektorátu niekdajšej sve-
toznámej Baníckej a lesníckej aka-
démie. Budova bola v dezolátnom 
stave a jeho osobným pričinením 
po mnohoročnej komplexnej re-
konštrukcii a náročných reštaurá-
torských prácach, sa objekt zaskvel 
v niekdajšej kráse a nádhere a robí 
tak i s archívom to najlepšie meno 
vo svete. Taktiež treba vyzdvihnúť 
jeho osobnú aktivitu v súvislosti 

s vyriešením priestorových a mate-
riálno-technických potrieb Štátne-
ho archívu v B. Bystrici, pobočky 
Banská Štiavnica, kde sa nachádza-
jú mimoriadne cenné archívne do-
kumenty k stredovekej, novovekej 
i súčasnej histórii nášho mesta.
Jeho doterajšie zásluhy ocenila aj 
francúzska vláda, ktorá mu v aprí-
li t.r. udelila najvyššie francúzske 
vyznamenanie v oblasti kultúry 
– Rad umenia a literatúry v naj-
vyššej hodnosti „commandeur“ 
a 1.9.2008 prijal z rúk prezidenta 
SR štátne vyznamenanie Rad Ľ. 
Štúra. Keďže v obidvoch týchto 
vyznamenaniach je obsiahnutá vo 
významnej miere aj jeho očividná 
aktivita v našom meste, považuje-
me za viac ako náležité spomenúť 
si na jeho zásluhy aj na stránkach 
našich novín a súčasne mu zapriať 
do ďalších rokov dobré zdravie 
a ešte veľa dobrých rozhodnutí 
v prospech nášho mesta.

Ján Novák

PhDr. Peter Kartous, CSc. a  B. Štiavnica

V živote každého človeka sú oka-
mihy, ktoré si túži navždy ucho-
vať  ako najvzácnejšie  diamanty  
v klenotnici duše. Okamihy, ktoré 
nás svojou krásou, čistotou a pri-
rodzenosťou nechávajú stáť v ne-
mom úžase .Tak ako mňa moja 
prvá septembrová noc na Sitne.
Som neskonale vďačná za to, že 
som sa smela pripojiť k skupin-
ke asi štyridsiatych nadšencov, 
účastníkov 2.ročníka nočného 
výstupu na Sitno venovaného pa-
miatke  sv. Egídia. Stretli sme sa 
o tretej hodine ráno pri kaplnke 
na Iliji, „vyzbrojení“ baterkami 

a dobrou náladou. Už samotný 
pohľad na oblohu bol silným zá-
žitkom. Mala som pocit, akoby sa 
pre túto noc zažali všetky hviezdy. 
Aj tie, dávno vyhasnuté. Po chvíli, 
keď sa náš svetielkujúci sprievod 
pohol smerom k Sitnu, upútal 
našu pozornosť padajúci meteor, 
dávny symbol splnenia najtaj-
nejších prianí. Cesta k vrcholu  
ubiehala veľmi príjemne. Niekto-
rým v priateľských rozhovoroch, 
iným v dobrovoľnom mlčaní. 
Do cieľa sme prišli pár minút 
po piatej hodine, keď  žezlo ešte 
pevne zvierala hviezdnatá noc. 
Posadali sme si okolo rozhľadne, 
aj okolo vatry, ktorú pripravili 
sympatickí manželia Kabinovci.  
Najmenšia statočná účastníčka 
výstupu, iba  5ročná Mária, slad-
ko zaspala. Po chvíli sa na oblohe 
zjavila predzvesť zrodu nového 
dňa. Východné čierne horizonty 
sa začínali dramaticky sfarbovať 
do sýtoružova a noc sa pomaly 
rozplývala v žiare prvých lúčov. 
To už pod krížom znelo mrazivo-
krásne  husľové sólo  Gunodovej 
Ave Marie v podaní majstra Du-
šana Kabinu, sprevádzané gitarou 
jeho  manželky Ivanky. Okamih, 
ako najčistejší diamant, ktorý si 
ukladáte do klenotnice duše  s ve-

domím, že tam bude uložený až 
do posledného dňa vášho živo-
ta. Okamih, keď cítite blízkosť 
Boha a túžite nahlas vysloviť slo-
vá modlitby. Okamih, ktorý mal 
byť skutočným cieľom tejto cesty, 
ale to som nevedela dovtedy, kým 
nenastal. Svätú omšu  pri  vý-
chode slnka na ,,zelenom oltári“ 
Štiavnice za sv. Eídia, pustovní-
ka, celebroval štefultovský pán 
farár Norbert Ďurdík  a mons. 
Peter Brodek, exorcista Nitrian-
skej diecézy, za priateľskej pod-
pory banskoštiavnického pána 
dekana  Miloša Pikalu. V závere 
omše nás ešte raz dojalo husľové 
Vyznanie Frederika Chopina. To 
sa už slnečné lúče opierali do lis-
tov starého jaseňa v blízkosti krí-
ža. Niektorým sa ani nechcelo ísť 
domov. Pri dohárajúcej vatre sa 
delili o svoje bezprostredné doj-
my. Príjemnými spoločníkmi po-
čas celého podujatia boli okrem 
pána dekana Pikalu aj poslanci 
MsZ Ing. Miriam Blaškovičová 
a Ing. Slavomír Palovič. O milé 
pohostenie  sa pri našom návrate 
postarali Kolpingovci z Ilije. Sr-
dečne ďakujeme a už teraz sa ne-
vieme dočkať 3.ročníka  nočného 
výstupu na Sitno.

Janka Bernáthová

Okamih, čo pretrváva v nás

BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom – 
Pracovisko Banská Štiavnica
v spolupráci so Základnou 
umeleckou školou v Banskej 
Štiavnici srdečne pozývajú Vás 
a Vašich  priateľov na prezen-
táciu tvorby členov novozalo-
ženého literárneho
A klub-u
Streda, 10. 9. 2008  o  16.00 hod. 
v ZUŠ v Banskej Štiavnici
Na  Vašu  účasť  sa  tešia  autori  A 
klubu  a  organizátori

Samospráva mesta v Banskej 
Štiavnici zastúpená primátorom 
mesta Mgr. Pavlom Balžankom 
v spolupráci s Oddelením kul-
túry, cestovného ruchu a športu 
srdečne pozýva všetkých oby-
vateľov a návštevníkov Banskej 
Štiavnice na tradičné Salaman-
drové dni 2008, ktoré sa usku-
točnia v dňoch 5. a 6. septem-
bra 2008. Stretnutie baníkov, 
geológov, hutníkov a naft árov z 
celého Slovenska spojené s bo-
hatým kultúrnym programom a 
množstvom zaujímavých akcií, 
vychádzajúcich z tradícií baníc-
tva v Banskej Štiavnici. Najväč-
šou atrakciou je jedinečný po-
chod obyvateľov hore mestom s 
množstvom dobových kostýmov, 
s maškarami, veselými postavami 
a karikatúrami Štiavničanov. Ve-
ríme, že strávite v Banskej Štiav-
nici príjemné a nezabudnuteľné 
chvíle...

Organizátori podujatia

Pozvánka

Pozvánka



8 4. septembra 2008MÚZEÁ

SBM
EXPOZÍCIE
Starý zámok
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 streda 9.00 - 19.00

Nový zámok
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 piatok 9.00 - 19.00

Banské múzeum v prírode
 pondelok 12.00 - 18.00
 utorok - nedeľa 9.00 - 18.00
 sobota 9.00 - 19.00
 

Galéria J. Kollára
 utorok - nedeľa 9.00 - 17.00

Mineralogická expozícia
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 štvrtok 9.00 - 19.00

Kammerhof
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 utorok 9.00 - 19.00

Štôla Glanzenberg
 utorok - sobota o 11.00 a 13.00 
pre vopred nahlásené skupiny

Múzeum vo sv. Antone
 utorok - nedeľa 8.30 - 16.00

Výstava
Drevo, sklo a kov 26.6. - 31.12.

Výstava
Mesto svetového dedičstva 
4. septembra 2008 o 16. hod. Ná-
mestie sv. Trojice 6 – Berggericht
Výstava potrvá do 31.12.2008

Rubigal
banskoštiavnický Betlehem
 utorok - nedeľa10.00 - 18.00
 Nádvorie Jašteričky

Múzeá otváracie hodiny Kultúrne podujatia

Skvelé slnečné počasie vylákalo v 
posledný augustový víkend tisíce 
návštevníkov do svätoantonkého 
kaštieľa, na celoslovenské poľov-
nícke slávnosti Dni Sv. Huberta. 
Toto podujatie sa nieslo v duchu 
odkazu legendy o sv. Hubertovi 
„zver nielen loviť, ale najmä chrá-
niť a pochopiť jej význam v prí-
rode“. Už po 18-ty krát spokojní 
návštevníci videli bohatý program 
s atraktívnymi súťažami.
Mnohoročné skúsenosti dali pod-
net k tomu, aby bola akcia úspeš-
ná. 
Po slávnostnom otvorení sláv-
ností prezident republiky Ivan 
Gašparovič ihličím uviedol do 
života XVIII. ročník Zborníka 
Múzea vo Svätom Antone. O tom, 
ako prebieha poľovačka, sa mohli 
návštevníci dozvedieť v ďalšej 
novinke tohtoročného programu 
– Poľovačka od A po Z. Tradične 
si mohli návštevníci pozrieť expo-
zície kaštieľa, ukážky sokoliarov, 
poľovníckych kynológov, špeci-
álnu klubovú výstavu alpských 
jazvečíkovitých duričov, kušia-
rov, lukostrelcov, remeselníkov 

a atraktívny rybolov. Obdivuhod-
nou sa stala aj prehliadka    unikát-
nych trofejí z Oravy. Medzi ďalšie 
zaujímavé časti programu patrila 
módna prehliadka, vystúpenia 
hudobných súborov, divadelné 
predstavenie. Večerný estrádny 
program sa niesol v štýle country. 
Vystúpila tanečná súbor Petronel-
la a hudobná skupina Lujziana.
Tí, ktorí si chceli zasúťažiť, mali 
možnosť ukázať svoje schopnos-
ti, pohotovosť a šikovnosť v súťa-
žiach o: Poľovnícky šperk a nôž, 
Naj brada, Poľovnícka fotografi a, 
Poľovnícky klobúk, poľovníckych 
5F, hádzanie fl inty do žita. Deťom 
študenti Strednej lesníckej školy 
pripravili súťaž Stopami zveri.
Slávnostne boli odovzdané oce-
nenia Ministerstva pôdohos-
podárstva Slovenskej republiky 
zaslúžilým pracovníkom lesného 
hospodárstva na úseku poľovníc-
tva a ocenenia Slovenského po-
ľovníckeho zväzu. 
Krátko popoludní sa na nádvorí 
konala súťaž Hájnikova žena. Je to 
súťaž, ktorá je poľovníckou obme-
nou súťaže MISS. Disciplíny boli 

skutočne náročné na vedomosti 
súťažiacich dám a preverili aj ich 
fyzické schopnosti: hmatom ro-
zoznať druh zvieraťa, beh cez pre-
kážky s vodou, najelegantnejšia 
chôdza a výstup na posed, hádza-
nie loptičkou na terč, a nechýbala 
ústna odpoveď na otázky, napr.:
Partner má na intímnom mieste 
pricicaného kliešťa. Ako ho od-
stránite?
Vysvetlite pojem „šmolka“?
Poľovníkovi sa na poľovačke darí 
vtedy, keď si siahne na „ženské 
šťastie“. Na čo si siahne?
V sobotné popoludnie sa na ná-
dvorí vábilo, lákalo, priťahovalo. 
Prebiehali Slovenské majstrovstvá 
vo vábení jeleňov, srnčej, diviačej 
a dravej zveri Hubertlov – Hala-
li o Putovný pohár Hubertlovu. 
Slávnosti vyvrcholili tradičnou 
nedeľnou Svätohubertovskou om-
šou so slávnostným sprievodom 
a obetnými darmi, ktorú celebro-
val banskobystrický biskup Mons. 
Rudolf Baláž.
Oslavy plnoletosti hubertovych 
dní sa niesli skutočne v príjemnej, 
zábavnej, ale hlavne v pokojnej 
atmosfére. Slávností sa zúčastnilo 
približne 6 tis. návštevníkov – mi-
lovníkov prírody.
O rok sa opať stretneme vo Svä-
tom Antone. Už teraz vyzývame 
potenciálnych súťažiacich, aby si 
nestrihali brady, trénovali vábenie 
jeleňa, pokúsili sa vyrobiť origi-
nálny šperk, nôž a klobúk, v po-
silňovniach svoje svaly utužili pre 
najdlhší hod fl intou do žita, foto-
grafi  svojim objektívom „lovte“ 
unikátne zábery pre Poľovnícku 
fotografi u....

Arvajová Monika
Múzeum vo Svätom Antone

Dni sv. Huberta vo Svätom Antone – 30. a 31. 8. 2008

BBSK – Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom – Pra-
covisko Banská Štiavnica, Mesto 
Banská Štiavnica, vyhlasujú 11. 
ročník výtvarnej súťaže.
Salamander 2008 očami detí a mlá-
deže s tematikou Salamandrového 
sprievodu a sprievodných podujatí 
Salamandrových dní.
Podmienky súťaže
Súťaž sa vyhlasuje pre vekové ka-
tegórie :
I. - žiaci MŠ
II. - žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ
III. - žiaci 4. - 6. ročníka ZŠ
IV. - žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ

V. - žiaci 1. stupňa ZUŠ
VI. - žiaci 2. stupňa ZUŠ
VII. - študenti SŠ,  VŠ
VIII. - dospelí (nie študenti SŠ a 
VŠ)
Jeden autor môže poslať do súťaže 
najviac 3 súťažné práce
Technika prác : ľubovoľná 
Formát : minimálne A4 - maxi-
málne A2  
Na zadnú stranu každej práce tre-
ba uviesť : Názov práce, meno a 
priezvisko autora, adresu, u žiakov 
a študentov adresu školy a ročník 
(nie rok narodenia) meno vyuč. 
výtvarnej výchovy,  príp. číslo te-

lefónu
Súťažné práce sa nevracajú, len na 
požiadanie.
Zaslaním prác autor súhlasí s ich  
zverejnením
Uzávierka SÚŤAŽE: 30. 11. 2008
Súťažné práce posielajte na 
adresu :
BBSK – Pohronské osvetové stre-
disko, Kammerhofská 2,   969 01 
Banská Štiavnica
Bližšie informácie :  
POS, Kammerhofská 2, B. Štiav-
nica, č. t. : 045/ 692 13 87, mobil: 
0915 819 989, e-mail : petrova@
osvetaziar.sk 

Salamander 2008 očami detí a mládeže 
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Krížovka

Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 100,-Sk si výherca 
môže prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. Správne znenie Krí-
žovky z č.31/2008 znie: „Je iba jed-
no pravidlo, aby si bol dobrý, nauč 
sa poslúchať“ 100,-Sk vyhráva
Jozef Kopál, Hviezdoslavova 
5,Banská Štiavnica. 

 redakcia ŠN
V krížovke sa ukrýva výrok G. 
Mooreho: „Realita môže zničiť 
sen... (dokončenie v tajničke).“

A., Poštová skr., ponáraj pod vodu, 
zmrznutá voda, Okresný výbor 
skr., ruská rieka, B., Začiatok taj-
ničky, bór, C., Pocit človeka, získal 
mlieko od kravy, D., Kyslá pochuti-
na, dravý vták, stred slova hulákaj, 
E., Vyzerá rovnako bez zvratného 
zámena, malý hlodavec, ch. prvok, 

F., Obyvateľ Ruska, stred tajničky, 
znie hrom, G., Závoz, obilniny, 
prelom, draslík, H., Vyvýšenina na 
chrbte ťavy, naklepe, peha odzadu, 
I., Nasal básn., znášal si muky, J., 
Koniec tajničky. K., Začína niečo, 
cicavec z pralesa, dokonči kosenie. 

1., Spoluhlásky slova pupene, po-
doprú, ch. značky: vodík, dusík, 
zinok, 2., 7.pád slova práca, čierny 
vták, 3., Dolet naopak, severské 
zviera, vydávaj sipotavý zvuk, 4., 
Vyvaľuj oči staroegyptský boh Sln-
ka, označuje, 5., Predložka, poobe-
raj, patriaci Aline, 6., Starká, ako, 
7., Nedajú pomoc, stred slova Pet-
rovo, 8., Eduard, športová potreba, 
druh pufníkavej látky, 9., Citoslov-
ce výsmechu, vnútro kolies bicykla, 
svetová strana, 10., Somár, vyhla, 
Elemír, 11., Potreba na osievanie, 

rožok bez dĺžňa, 12., Oslovujem 
zámenom oni, obec, 13., Meter, 
vrch pri Prahe, meno pápežov.

Pomôcky: Blaník, Pius, úvoz, 
urán, raže, duše

Pripravuje: A. Rihová

Kultúrne podujatiaKultúrne podujatia Oznam

Výberové pohovory - 
sprostredkovanie 1-ročného 

zamestnania do SRN
Ústredie  práce, sociálnych vecí 
a rodiny, prostredníctvom siete 
Eures oznamuje, že dňa 25.9.2008 
sa uskutočnia výberové pohovo-
ry pre uchádzačov o jednoročné 
zamestnanie do Spolkovej re-
publiky Nemecko pre oblasť ho-
telových a reštauračných služieb 
(ZIHOGA)  vrátane systémo-
vej gastronómie (Mc´Donalds) 
a tiež pre ostatné činnosti (GAST 
-  remeselné a poľnohospodárske 
povolania, pomocnice v domác-
nosti).U uchádzačov sa vyžaduje 
odborné vzdelanie, príp. prax 
v požadovanej činnosti a dobré 
jazykové znalosti. 
Bližšie informácie získate na tel.č. 
045/2444303, 304, alebo na e-ma-
il. adresách: silvia.kondekova@
upsvar.sk, jozef.inglot@upsvar.sk 
a  na internetovej adrese: www.
eures.sk 

Poďakovanie 

Touto cestou by som sa chcela 
poďakovať všetkým tým ob-

čanom a bolo ich nemálo,  ktorí  
sa na mňa s dôverou a prosbou  
obracali, ako bývalej sekretárke 
primátora,  kvôli pamätnej ta-
buli  zosnulému Ing. Mariánovi  
Lichnerovi, CSc. Veľké poďako-
venie patrí akademickému so-
chárovi p. Vladimírovi Oravcovi, 
ktorý pamätnú tabuľu vytvoril. 

V spolupráci s Banskoštiavnicko-
hodrušským baníckym spolkom 
som podala ešte v marci  žiadosť 
na Mestský úrad, následne som 
požiadala o súhlasné stanovisko 
Krajský pamiatkový ústav, oslo-
vila som akademického sochá-
ra Vladimíra Oravca,  a zadala 
som v mene Štiavničanov a Ban-
skoštiavnicko – hodrušského ba-
níckeho spolku návrh na pamätnú 
tabuľu, ktorú  vytvoril    a zaspon-
zoroval akad. sochár p. Vladimír 
Oravec.  
Finančnú čiastku, ktorú som ob-
držala od občanov nášho mesta 
na pamätnú tabuľu, som vráti-
la naspäť.Pamätná tabuľa  bude  
umiestnená medzi plastikami 
pri Mestskom úrade  a odhalená 
5.septembra 2008  pri príležitosti 
15. výročia  zapísania mesta Ban-
ská Štiavnica na Listinu svetového 
kultúrneho a prírodného  dedič-
stva Unesco, o tento zápis sa naj-
väčšou mierou pričinil bývalý pri-
mátor mesta Ing. Marián Lichner, 
CSc, ktorý 16 rokov stál na čele 
mesta, v ktorom pracoval, tvoril 
a Banskú Štiavnicu zvideteľnil  po 
celom  svete.

Jarmila Simonidesová

Spomienka

Dňa 31.8.2008 sme si pri-
pomenuli 10 rokov, čo nás 

opustila naša milovaná mama, 
starká, svokra Mária Luptáková. 
S láskou spomíname dcéra, vnuk, 
vnučka, pravnučka.

Štvrtok 11.9.2008 o 17.00 hod.
Amfi teáter
Vstupné:20,-Sk (0,66€)
Vystúpenie detských folklórnych 
súborov: Na baňu klopajú...
Vystúpenie detských folklórnych 
súborov zo Srbska, Slovinska, Ma-
ďarska, Českej republiky a Sloven-
ska, ktoré sa uskutoční v Banskej 
Štiavnici v rámci Medzinárodné-
ho detského folklórneho festiva-
lu Na baňu klopajú...Vystúpenie 
organizuje OKCRaŠ v spolupráci 
so Stredoslovenským múzeom 
v Banskej Bystrici.

Sobota 13.9.2008 o 17.00 hod.
Evanjelický kostol
Vstupné na akciu : 50,-Sk (1,65€)
Organizátorom akcie je MsÚ, 
OKCRaŠKoncert: Girton College 
Chapel Choir 
Dňa 13.09.2008 sa v Evanjelickom 
kostole o 17.00 hodine uskutoční 
jeden z koncertov, ktoré v tomto 
roku budú istotne patriť k záve-
rečným lahôdkam v oblasti ume-
nia v Banskej Štiavnici. Univerzit-
ný spevácky zbor z Girton College 
má jeden z najambicióznejších 
medzinárodných programov zo 
všetkých zborov na univerzite v 
Cambridge. K vrcholom v histórii 
zboru patrila návšteva Talianska 
v roku 1996, kde bol zbor hos-
ťom veľvyslanca Veľkej Británie 
vo Vatikáne, spieval na sv. omši 

v Bazilike sv. Petra a vystupoval 
na koncerte pred 10 000 ľuďmi 
vrátane pápeža Jána Pavla II. V 
roku 1999 bol zbor pozvaný do 
Japonska na Medzinárodný mlá-
dežnícky festival v Kumamoto a 
na medzinárodnú súťaž komor-
ných zborov v Takarazuka. Získal 
niekoľko medzinárodných cien, 
napr. Zlatú medailu medzi zmie-
šanými zbormi či Grossmanovu 
cenu, ktorou sa oceňuje zbor s 
najlepším zvukom. V roku 2001, 
počas turné po Th ajsku a Malajzii, 
spievali na koncerte pre OSN, kto-
rý sa konal pod záštitou generál-
neho tajomníka Kofi ho Annana. 
Reportoár zboru je veľmi rozma-
nitý, zahŕňa duchovnú aj svetskú 
hudbu, skladby talianskeho baro-
ka a z alžbetínskej éry, modernú 
európsku a anglickú hudbu.

12.09.2008 - 13.09.2008 T-Mobile 
Music City Banská Štiavnica
Banská Štiavnica na rôznych 
miestach
Spoločnosť T - Mobile premení 
na 24 hodín Banskú Štiavnicu na 
mesto plné dobrej hudby a kvalit-
nej zábavy na verejných priestran-
stvách, ako aj v podnikoch.

Bližšie info: Odd.kultúry, ces-
tovného ruchu a športu, 
tel.č.:045/6949650-51, e-mail: 
kultura2@banskastiavnica.sk
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Do série kvalitných hudobných 
podujatí Štiavnického kultúrneho 
leta 2008 môžeme bezpochyby za-

radiť vystúpenie Pavla Hammela 
s Radimom Hladíkom, českým 
rokovým gitaristom, skladateľom, 
producentom a pedagógom. Na 
ich koncerte 27. augusta v Kosto-
le sv. Kataríny sa zišlo publikum 
všetkých vekových kategórií. Pavol 
Hammel, o pár týždňov šesťdesiat-
nik,  vstúpil do povedomia hudob-
nej verejnosti v polovici 60. rokov 
so skupinou Prúdy, a tak nečudo, 
že o jeho vystúpenie mali záujem aj 
„postriebrené hlavy“. Tento popu-
lárny spevák a muzikant má čo po-
vedať aj súčasným mladým ľuďom, 
ktorí tvorili väčšinu publika. „Dvor-
ným“ textárom Pavla Hammela sa 
stali Boris Filan a Kamil Peteraj.
Sú to umelci schopní vytvárať vý-
borné, hlbokoobsažné texty so za-

ujímavými a nevšednými rýmami. 
V kombinácii s kvalitnou hudbou 
sa z mnohých piesní stali sloven-
ské hity. Snáď najpopulárnejšou 
skladbou je Medulienka, ktorá ne-
chýbala ani na koncerte, hoci od jej 
vzniku uplynulo už 38 rokov . Pa-
vol Hammel si sám vtipne uvádzal 
jednotlivé piesne. Obecenstvo si 
neutíchajúcim potleskom vynútilo 
niekoľko prídavkov.
Nemenej zaujímavé bolo vystúpe-
nie Andreja Šebana v Amfi teátri 
pod Novým zámkom v sobotu 29. 
augusta. Napriek pomerne chlad-
nému večeru (jeseň sa blíži) sa 
hľadisko takmer naplnilo. Andrej 
Šeban, absolvent Katedry hudob-
nej vedy Filozofi ckej katedry UK 
v Bratislave, člen viacerých hudob-

ných zoskupení,  patrí k najzná-
mejším slovenským džezovým hu-
dobníkom, gitaristom, skladateľom 
a aranžérom. Na svojom koncerte 
ponúkol publiku široký reperto-
ár svojho umenia. Zaujímavé boli 
skladby s využitím hudobných mo-
tívov slovenských ľudových piesní 
Tancuj, tancuj, Išeu Macek... i vlast-
né kompozície, ktoré interpretoval 
s obdivuhodným temperamentom. 
Nevšedné improvizačné schopnos-
ti predviedol ku koncu, keď hral na 
želanie publika, ktoré mu ponúklo 
základné tóny. Koncert sa pretiahol 
na takmer dve hodiny.
Tieto dve  podujatia mohli uspoko-
jiť aj tých najnáročnejších hudob-
ných „fajnšmekrov.“  

Nora Bujnová

Dve hudobné lahôdky nestarnúcich legiend

Hajnáčka – B. Štiavnica 3:1 (1:0), 
gól: 70’ Dulaj
Jurica – Pajerský, Hanzlík A., Han-
zlík P., Poprac, Gašparík, Želiar, Šlo-
sár, Šima (35’ Halát), Dulaj, Rusnák
Stretnutie v ktorom naše mužstvo 
hlavne v 2.polčase bolo lepšie nám 
neprinieslo ani bod. Čo z toho, že 
naši hráči mali väčšiu časť stretnu-
tia loptu na svojich kopačkách, po 
stretnutí sa radovali domáci hráči. 
Už v 3’ sme inkasovali, keď center 
do malého vápna ostal nepovšim-
nutý tak zo strany obrancov ako aj 
brankára a domáci útočník nemal 
problém hlavou doťuknúť loptu do 
siete. V 14’ nás zachránila pravá 
tyč, od ktorej sa odrazila bomba 
domáceho útočníka, vyslaná z 18’. 
Po tomto momente sa naše muž-
stvo prebralo a začalo nebezpečne 
podkurovať pred bránou domácich. 
V 18’ sa po centri ocitol Gašparík 
v dobrej šanci nedal. Tak ako sme 
začali zle 1.polčas, to isté prišlo aj 
v 2. Už v 53’ prešiel útočník domá-
cich po ľavej strane ako nôž maslom 
a krížnou strelou z hranice 16-tky 
skóroval. V 67’ strelu Gašparíka 
vykopol z prázdnej brány obranca. 
V 68’ ten istý hráč poslal prudkú 
strelu po zemi, no brankár zázračne 
vyškriabal na roh. V 70’ prišla naj-
krajšia akcia stretnutia. Naši hráči 
založili útok na polovici súpera, 
lopta sa na jeden dotyk dostala ku 
Gašparíkovi, na jeho center vysko-
čil Dulaj a nekompromisne hlavou 
zavesil. V týchto min. mala naša hra 
fazónu a zdalo sa, že je len otázkou 

času, kedy vyrovnáme. V 85’ Gašpa-
rík nádherne unikol, no jeho krížnu 
jedovku gólman zneškodnil. V 90’ 
domáci vnikli do našej otvorenej 
obrany a zvýšili na konečných 3:1.
Dorast IV.liga 4. kolo Revúca 
–B.Štiavnica 3:3 (1:0)
Góly: 48’ Budinský, 75’ Lupták, 83’ 
Hudák
Budinský V. – Barák, Hudák, Lup-
ták, Ferenčík, Drexler, Budinský 
D., Beňadik, Ostramok, Ševeček, 
Poprac
Už v 4.zápase nenašli naši hráči 
premožiteľa, aj keď sme doháňali 
dvojgólové vedenie domácich, uká-
zala sa morálka našich chlapcov 
bojovať až do samého konca, čo im 
nakoniec prinieslo 1 bod. Domáci 
sa ujali vedenia v 40’ po priamom 
kope. V 48’ našiel center Drexlera 
hlavou Budinského, ktorý vyrovnal 
stav stretnutia. V 55’ založili domáci 
útok cez stred našej obrany a prud-
ká strela skončila v sieti 2:1. V 68’ 
išli domáci do dvojgólového ve-
denia. Zdalo sa, že si zaknihujeme 
prvú prehru. No už o 7’ Barák cen-
trom vysunul Luptáka, ktorý nedal 
žiadnu šancu domácemu gólmano-
vi. Tréner v posledných minútach 
poslal na hrot stopéra Hudáka, ťah 
mu vyšiel, keď v 85’ bombou vyrov-
nal na 3:3, a tak zachránil mužstvo 
od prvej prehry.
Dorast: dohrávka 2.kola Tomášov-
ce – B.Štiavnica 1:2 (1:0)
Góly: 70’ Ševeček, 88’ Budinský 
Budinský V., Barák, Hudák, Lupták, 
Sojka, Drexler, Poprac (69’Feren-

čík), Beňadik (69’ Kuka), Židík (46’ 
Ostramok), Ševeček, Budinský D.
Naši hráči odohrali prvý zápas no-
vého ročníka na ihrisku súpera. 
Zápas im nevyšiel, hrali zakríknu-
to a až zvýšená snaha v 2.polčase 
nám priniesla zvrat v zápase a zisk 
3 bodov. Domáci mali v 1.polčase 
do 20’ viac z hry. Veľa lôpt sme 
strácali našimi chybami, zlými pri-
hrávkami. Hrali sme zle. Prvú stre-
lu sme vyslali na bránku domácich 
v 19’ Lupták z 20 m strelil ponad 
bránu. V 31’ sme trafi li Drexlerom 
priestor bránky, keď v dobrej príle-
žitosti trafi l brankára. Náš brankár 
v 32’ zlikvidoval včasným vybeh-
nutím šancu domácich po neod-
pískanom ofsajde. Domáci sa doč-
kali gólu v 42’, keď po prečíslovaní 
našej obrany sa ujali vedenia 1:0, 
čo bolo logické vyjadrenie našej 
slabej a pasívnej hry. 2.polčas sme 
hrali aktívnejšie so snahou o zme-
nu výsledku. Po zlepšení hry prišli 
i šance. V 61’ pekná akcia Luptáka 
skončila iba rohovým kopom. V 
64’ nastrelil Budinský Dávid tyč. 
Ten istý hráč v 70’ potiahol loptu 
po ľavej strane loptu, jeho center 
našiel hlavu ŠEvečeka a ten vyrov-
nal na 1:1. Pri rozhodujúcom góle 
bol opäť Budinský, ktorého strelu 
v 88’ nešťastne tečoval do vlastnej 
brány domáci obranca a nám sa 
podaril dokonalý zvrat v zápase. 
I keď našim hráčom zápas herne 
nevyšiel, treba ich pochváliť aspoň 
za snahu po lepšom výsledku, čo sa 
im podarilo.

III.liga 4.kolo SŽ a MŽ Kremnička 
- B.Štiavnica 1:4 (0:3)
Góly: Pastier 2, Schrom, Ďurovič
MŽ – Kremnička – B.Štiavnica 1:5 
(0:2), góly: Gregáň 3, Ujhely, Me-
ňuš
V dňoch 29.-30.8. sa zúčastnili SŽ 
a MŽ medzinárodného turnaja 
v družobnom meste Moravskej 
Trěbovej.
SŽ – hralo sa 2x20’ B.Štiavnica - 
Stanfenberg (Nemecko) 0:2 (0:1), 
B.Štiavnica – Moravská Třebová 
0:2 (0:0),  B.Štiavnica – Vlaardin-
ger (Holandsko) 0:2 (0:1) MŽ – 
B.Štiavnica – Stanfenberg 1:2 (0:0), 
gól: Gregáň, B.Štiavnica – Morav-
ská Třebová 1:2 (1:2), gól: Gregáň, 
B.Štiavnica – Vlaardinger 0:2 (0:0)
V. liga Štiavnické Bane – Hrochoť 
1:1 (0:1), gól: Pavlík
I.trieda B. Belá – Brehy 1:3 (0:2)
III.trieda Prenčov – M. Lehota 5:1 
(1:0), góly: Boroška 2, Potančok, 
Ferenčík, Molnár

Kam na futbal?
IV.liga muži 5.kolo 7.9. o 15,30 
hod. B. Štiavnica – Poltár
V.liga 5. kolo 7.9. o 15,30 hod. 
Radvaň – Št.Bane
I.trieda 5.kolo 7.9. o 15,30 hod. 
Bzenica – B.Belá
III.trieda 3.kolo 7.9. o 13,30 hod. 
Hr. Dúbrava – Prenčov
IV.liga dorast 5.kolo 6.9. o 14.hod. 
B.Štiavnica – Poltár
III.liga SŽ a MŽ 5.kolo 6.9. o 10 – 
12 hod. B. Štiavnica – Sliač

FUDO

Naši futbalisti hrali, domáci dávali góly 
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V rámci letnej prípravy sa naši vo-
lejbalisti rozhodli absolvovať turnaj, 
ktorý sa uskutočnil dňa 29. augusta 
v Martine.
I napriek obrovskej snahe domácich 
usporiadateľov o vynikajúcu štruk-
túru družstiev z pozývaných sa do-
stavili len mužstvo Prievidze a náš 
oddiel z B. Štiavnice.
Náš volejbalový klub mal prvý zá-
pas voľno, a tak sledoval zápas me-
dzi Prievidzou (stálym účastníkom 
I. ligy v západnej skupine) a Marti-
nom (nováčikom v extralige), kto-
rý sa skončil nakoniec víťazstvom 
domácich volejbalistov v pomere 
setov: 3:2.
Turnaj potom pokračoval zápasom 
medzi B. Štiavnicou a Prievidzou. 
Keďže išlo o prípravný turnaj, naše 
družstvo vyskúšalo viacej strieda-
ní, ale nakoniec dotiahlo zápas do 
víťazného konca s pomerom setov 
- 3:2.
Na posledný zápas nastúpil náš od-
diel proti domácemu Martinu, kde 
sa ukázal priepastný rozdiel medzi 
ligami. Ale i napriek tejto skutoč-
nosti naši volejbalisti dokázali silné-
mu extraligovému Martinu zobrať 
aspoň jeden set. Duel sa nakoniec 
skončil zaslúženým víťazstvom do-
mácich v pomere setov - 3:1.
Zostava našich: R. Katrinec, A. Mar-
ko, D. Jackuliak, J. Beňo, M. Helej, 
M. Puškár, S. Palovič, M. Kaššay.
Chceme sa poďakovať za sponzor-
ský dar Tidly leasing, a.s v Bamskej 
Štiavnici

Mgr. Martin Kaššay

Ďalší úspešný 
prípravný turnaj

Na posledný augustový deň zorgani-
zovala ZO SZTŠ Liba Banská Štiav-
nica I. ročník streleckej súťaže s ná-
zvom „Cena ZO SZTŠ Liba Banská 

Štiavnica“. Uskutočnila sa na strelnici 
Lesníckeho polesia Kysihýbel. Súťa-
žilo aj 5 členov usporiadajúcej orga-
nizácie a boli úspešní.

Poradie a výsledky boli takéto.
Štandardná malokalibrovka 30 rán 
(dorast, ženy) :
1. Richard Šimek (Liba Banská Štiav-
nica) 288 kruhov (splnený limit I. 
VT)
2. Slávka Pročková (Slovalco Žiar 
nad Hronom) 268 kruhov.
Ľubovoľná malokalibrovka 30 rán 
Kategória juniori a muži : 
1. Igor Lipták (Liba Banská Štiavni-
ca) 288 (II.VT)
2. Peter Lupták st. (Liba Banská 
Štiavnica) 265
3. Michal Piecka (Žarnovica) 219
Kategória seniori A:
1. Ivan Bublák (Slovalco Žiar nad 
Hronom) 292 (I.VT)

2. Jozef Gocník (Slovalco Žiar nad 
Hronom) 283 (II.VT)
3. Ľubomír Drbohlav (Liba Banská 
Štiavnica) 277 (III.VT)
Kategória seniori B:
1. Anton Kukla (Žarnovica) 271 (III.
VT)
2. Miroslav Sabaka st. (Rudno nad 
Hronom) 257
3. František Lipták (Liba Banská 
Štiavnica) 230.
Na fotografi i pätica reprezentan-
tov ZO SZTŠ Liba Banská Štiavnica 
(stojaci zľava) Ľubomír Drbohlav, 
Peter Lupták st., František Lipták, (v 
podrepe zľava) Richard Šimek a Igor 
Lipták.

J. Piecka

Strelecká Cena Liba Banská Štiavnica

Juhoanglické prímorské mesto Bo-
urunmont, časť Boscombepier, pri-
vítalo 13.augusta milovníkov mora 
a behu na tradičnom akvatlone. 
Pretek sa konal pod záštitou spo-
ločnosti VOT WO. Klub KMT na 
ňom zastupoval Tomáš Nemčok, 
ktorý v tom meste pracoval v ne-
mocnici. Žiaľ, pre veľmi nepriazni-
vé poveternostné podmienky a na 
odporúčanie záchrannej služby 
bola plavecká časť zrušená. Kona-
li sa preto len bežecké preteky, čo 
Tomáša veľmi nepotešilo, pretože 
plávanie je stále jeho silnou dis-
ciplínou. Bežecká trať bola veľmi 

pestrá, striedal sa piesok a asfalt, 
aby nakoniec všetci zvládli serpen-
tínové stúpania s prevýšením 30 
m, ktoré absolvovali 2-krát. Tomáš 
bežal dlho na 3.mieste, strážil si 
čelnú skupinku, od ktorej sa ne-
skôr odpútal. Jeho pokus o únik 
bol úspešný, fi nišoval do cieľa na 
1.mieste. Po pretekoch Tomáša 
potešila pozvánka na budúcotýž-
dňové akvatlonové fi nále Série 
Four Race. 
20. august bol v kúpeľnom meste 
Bouruemonth vrcholom Juho-
anglickej akvatlonovej sezóny. 
Prihlásených bolo 107 pretekárov, 

no zlé počasie a veľké vlny v oce-
áne časť pretekárov odradili od 
štartu. Trať pozostávala z 5,5 km 
behu a 400 m plávania. Na úvod sa 
odtrhla 4-členná skupina a bežec-
kú trať zvládla pod 17 min. Tomáš 
dobehol za prvou skupinou a po 
rýchlom depe vo vode predbehol 4 
pretekárov a do cieľa zo studené-
ho Atlantiku dobehol vo vypísanej 
kategórii do 25 rokov časom 24:31 
na 1.mieste. Pekný osobný úspech 
a dobrá reprezentácia Banskej 
Štiavnice!

Vlado Nemčok, st. predseda 
KMT 

Úspešná reprezentácia v Anglicku

Beh ústavy Slovenskej republiky

Dňa 1.9.2008 sa konali majstrov-
stvá Slovenska v cestnom behu na 
10 km a 7. ročník Behu ústavy SR. 
Pretekalo sa na trati B.Štiavnica 
- Štiavnické Bane – Počúvadlian-
ske jazero. Zároveň prebiehal aj 7. 
ročník Malého behu ústavy SR pre 
mládež a deti. Za ideálneho bežec-

kého počasia sa na štart postavilo 
82 pretekárov a pretekárok. V hlav-
nej kategórii mužov do 39 rokov 
suverénne zvíťazil s veľkým násko-
kom pretekár AC Nové Zámky Ma-
gyar Imrich, ktorému k prekonaniu 
traťového rekordu chýbali iba 4 sto-
tiny. V hlavnej kategórii žien do 35 

rokov zvíťazila v novom traťovom 
rekorde pretekárka Grafobal Ska-
lica Martina Merková. V Malom 
behu ústavy štartovalo 52 preteká-
rov. Bližšie sa k pretekom vrátime 
v najbližšom čísle Štiavnických no-
vín. Výsledky hlavných kategórií:
Muži do 39 rokov:
Imrich Magyar AC Nové Zámky 
0.32,23
Roman Arbet Demolex Bardejov 
0.33.02
Branislav Benedek Dudince 
0.35,17
Ženy do 35 rokov:  
Martina Merková Grafobal Skalica 
0.36,23
Renáta Barčíková BK Sliač 0.41,11
Martina Bábelová ŠKP Čadca 
0.42,25

Karol Melcer
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INZERCIA

Inzercia Byty, domy, priestory

FERRO – ZBER – KOV
(výkup farebných kovov a 

železa pri Tabačke)

Meď: 110,-Sk
AL kus: 25,-Sk

AL plech: 20,-Sk
AL drôt: 35,-Sk

Ant. (nerez): 30,-Sk
Železo: Fe upr.: 7,-Sk
(do 1,50cm x 50cm)

Fe neupr.: 6,-Sk
(od 1,60cm x 60cm)

Fe plech: 6,-Sk
Bližšie info:0918 102 561, 0910 

314 131

Prenajmeme variabilné 
obchodné a kancelárske 
priestory v centre mesta 
na Hlavnej ulici od 18 m2 
do 300 m2. Tel. č.: 0903 

518 316

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby v Banskej 
Šti avnici. Kontakt: 

048/4145591

2

Dám do prenájmu kancelársky 
priestor na Ul. Dolná 6/A v novostav-
be, oproti starej bryndziarni, tel.č.: 
0915 655 790
Predám 4-izbový byt na Drieňovej, 
podlahy, stierka, nové dvere, plas-
tové okná, murované jadro, cena: 
1 500 000,-Sk, tel.č.: 0911 828 427
Predám 3-izbový neprerobený, 
družstevný byt na Drieňovej, tel.č.: 
0918 646 270
Predám garáž na Zigmund šachte za 
Tabakovou. Zastavaná plocha 20m2, 
murovaná, tel.č.: 045/6921750 alebo 
0904 110 869
Prenajmem kancelárske priestory 
na Ul. Dolná 2 (bývalé OPP), tel.č.: 
0905 912 125
Vezmem do prenájmu byt, tel.č.: 
0908 459 829
Kúpim pozemok, tel.č.: 0914 
138 988
Prenajmem 1-izb. byt so samostat-
ným vchodom v RD na Štiavnických 
Baniach, tel.č.: 0918 142 474 
Predám 4-izbový byt na Drieňovej
0905 280 452

Murárske práce, tel. č.: 0903 271 161
Vykonávam murárske práce, ma-
liarske práce, stierkovanie bytov, tel. 
č.: 0902 207 698
Info B.S. Dnes: www.stiavnicko.es-
tranky.sk. 
Prijmeme do zamestnania stolárov, 
vyučených aj nevyučených, tel. č.: 
0918 518 744
Firma M+H ponúka výkopové a bú-
racie práce bagrom DH 112, tel.č.: 
0903 624 886, 0908 459 829
Pôžičky pre každého od 20 000,-Sk 
do 200 000,-Sk, bez ručiteľa, bez 
ručenia nehnuteľnosťou, bez do-
kladovania bločkov a faktúr, rýchlo 
a ľahko dostupné pre každého, od-
púšťame splátky, tel.č.: 0905 476 982
Pílenie metrovice do klátov, spi-
lovanie stromov v obmedzenom 
priestore a iné pilčícke práce, tel.č.: 
0904 309 264
Hľadám spoľahlivú, pracovitú paniu 
na výpomoc pri upratovaní domác-
nosti. Tel. 0903 518 316
Predám pec na ÚK „Dakon Dor 24“, 
cena dohodou, tel. č.: 0905 429 957
Predám 2 periny a 4 vankúše. Perie 
je prečistené, dané do nových ose-
vok. Cena podľa dohody, č.tel.: 0910 
113 039
Predám Renault 9 Turbo, r.výr.1985 
benzín, STK do 31.7.2010 + náhrad-
né súčiastky, cena dohodou, č.tel.: 
0903 891 146
Predám veľmi lacno: Šamotové tehly 
– 80 ks, sklená vata (hrúbka 10cm) – 
15 m2, skleník 2,8 x 4m, info: 0915 
819 989, 045/691 38 64 - večer
Slovenská banská, s.r.o., Hodru-
ša Hámre príjme do zamestnania 
pracovníkov pre práce v bani a na 
povrchu. Bližšie informácie na tel.č.: 
045/6844634, alebo osobne na sprá-
ve závodu. 
Hľadám 6 ľudí na zber jabĺk do Ta-
lianska, ubytovanie a strava zabez-
pečené, info: 0910 972 482
Z vážnych rodinných dôvodov hľa-
dáme domov pre 3-ročnú sučku 
Bradáča čierneho veľkého. Vhodná 
k rodinnému domu, na stráženie. 
0903 261 807. 
Predám lacno športový kočík (troj-
kolka, Quinny), používaný 1 rok, 
farba refl exná modrá,
tel.č. 0910 972 482

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, výhod-
né úvery. Príďte sa poradiť alebo 
na požiadanie prídeme za Vami!

RODOZNALECKÉ SLUŽBY
Pátranie po predkoch, 

výskum rodu, rodokmeň 
a rodostrom

Mobil: 0905 916 238
e-mail: romankvanka@

azet.sk

A  JE TO V SUCHU A V TEPLE

JEDINEČNÁ PONUKA PRED

PRÍCHODOM CHLADNÝCH DNÍ:

KU KAŽDÉMU ZAKÚPENÉMU 

BALÍKU MINERÁLNEJ 

IZOLÁCIE DOSTANETE DRUHÝ

  BALÍK ZDARMABALÍK ZDARMA

A ĎALEJ:

ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA KM BETA 

S 20% ZĽAVOU
DO KONCA SEPTEMBRA
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