
6. novembra 2008 číslo 41 Ročník XIX.

T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

cena 10,-Sk / 0,33 €
Konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €

Služby

Slovenská pošta v 
obci Baďan

str. 6

Separovaný 

zber

Nové nádoby na 
bioodpad str. 3

Slovenský červený 

kríž

Študentská kvapka 
krvi str. 5

Dňa 30.októbra 2008 v popolud-

ňajších hodinách primátor Ban-

skej Štiavnice Mgr.Pavol Balžanka 

v spolupráci so skupinou poslan-

cov Mestského zastupiteľstva 

slávnostne odovzdal nájomníkom 

kľúče od 25 zrekonštruovaných 

nájomných bytov (6 dvojizbo-

vých, 19 jednoizbových) na Pov-

razníku, na Ul. Budovateľskej 15. 

Sú to mestské nájomné byty 
s nižším štandardom. Ostanú v 
správe mestského podniku Bytová 
správa s.r.o., a nájomcovia budú 
nájomným prispievať na splácanie 
pôžičky, z ktorej sa čiastočne ich 
výstavba realizovala. 

Výstavba sa začala v apríli 2006 
a trvala do decembra 2007. Od 

skončenia rekonštrukcie až do 
odovzdania ešte investor - mesto 

Banská Štiavnica - realizoval drob-
né úpravy, ktoré súviseli s kolau-

dačným procesom. Okolo novej 
bytovky upravili prístupové cesty a 
chodníky a zrekonštruovali aj von-
kajšiu elektrickú prípojku.

Celá investícia stála 15,6 milió-
na Sk, pričom cca 3,5 milióna bola 
nenávratná pôžička Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja 
SR a cca 7 miliónov pochádzalo z 
pôžičky zo zdrojov Štátneho fondu 
rozvoja bývania SR.

Mesto B. Štiavnica prostredníc-
tvom bytovej komisie pri Mest-
skom zastupiteľstve rozdelilo byty 
uchádzačom podľa sociálnych 
kritérií. Do budovy, ktorá bola 
pôvodne Domovom mládeže, sa 
v nasledujúcom období nasťahujú 
prví nájomníci.

pokračovanie na 4.str.

Odovzdávanie bytov na Povrazníku

Na 29.októbra primátor mesta 

Pavol Balžanka zvolal riadne 

zasadnutie Mestského zastupi-

teľstva. 

Neprítomní (ospravedlnení) 
poslanci: H. Hilbert, O. Michna. 

P.Šemoda. Prítomných 14 poslan-
cov. Rokovanie otvoril a viedol pri-
mátor mesta.
Poslanci MsZ schválili:

operačný a krízový plán zimnej  
údržby miestnych komunikácií
fi nančný príspevok vo výške  
300.000 Sk pre žiadateľa STKM 
B. Štiavnica
zvýšenie dotácie o 92.000 Sk pre  
MŠ na Ul. 1.mája
zvýšenie príspevku na prevádz- 
ku plavárne v r. 2008 o 250.000 
Sk
spôsob vyhodnotenia stanovísk  
a pripomienok pri prerokúvaní 
Územného plánu zóny Banská 
Štiavnica – Počúvadlianske ja-

zero
VZN mesta B. Štiavnica č.7/2008,  
ktorým sa určujú úradné tabule 

pre účely úradných vyhlášok v 
meste B.Štiavnica

pokračovanie na 4.str.

Rokovanie Mestského zastupiteľstva
Realizácia projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a drobného stavebného odpadu“

Inzercia

Výstavba 25 zrekonštruovaných nájomných bytov stála celkom 15,6 milióna Sk

Primátor mesta odovzdáva novým nájomníkom kľúče.
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Separácia odpadu
Keď sa začínalo so separáciou 

odpadu v domácnostiach, tak nám 
bolo povedané, že keď sa zapojíme 
do separácie, tak budú určité zľavy 
z poplatku za komunálny odpad. 
Separácia sa robí už určitý čas a 
stále nič. Človek sa s tým trápi a 
v podstate okrem dobrého pocitu 
z toho nič nemá. Nedalo by sa to 
zohľadniť v poplatku za odpad, keď 
si dáme tu námahu a odpad sepa-
rujeme? Ďakujem. občan BŠ 
Odpoveď:

O zľavách na poplatku za odpad 
samozrejme uvažujeme, ale až po 
zavedení nového systému eviden-
cie odpadov. Keď chceme niekomu 
udeľovať úľavy, musíme vedieť, ako 
separuje a koľko vyseparoval, koľko 
tvorí zmesového odpadu - aby bol 
systém spravodlivý. Na systém evi-
dencie je momentálne podaný pro-
jekt (projekt obsahuje samozrejme 
aj široké spektrum iných zmien, 
ktoré idú ruka v ruke - napr. novy 
zberový dvor, druhú vlnu zhus-
tenia siete zberných nádob - prvá 
vlna prebehne koncom októbra, 
a pod.), či bude úspešný, budeme 
vedieť koncom novembra. Ak nie, 
budeme sa ho snažiť prepracova-
ný podať znova, prípadne zisťovať 
iné spôsoby ako zabezpečiť pláno-
vané zmeny. Ak uspejeme, začne-
me riešiť projekt a začiatkom roka 
2011 by sme mali mať pripravenú 
infraštruktúru do takej miery, že 
budeme môcť spustiť systém eko-
nomickej motivácie občanov - čo 
v skratke znamená, že v poplatku 
bude zohľadnené že ten, čo separu-
je, bude platiť podstatne menej ako 
ten, komu je separácia ľahostajná. 
Prvý rok bude zber dát, ktoré budú 
slúžiť na ďalší rok - podklady, aby 

sme vedeli, kto ako separuje a koľ-
ko bude na rok platiť - pretože sa 
poplatok stanovuje na rok dopre-
du (VZN o poplatkoch) - prípad-
ne budeme môcť zásadne prerobiť 
systém platenia poplatku za od-
pad - nie paušál (ako je teraz), ale 
podľa toho, kto koľko tvorí odpadu 
(množstvový systém) - uvidíme 
podľa momentálnej situácie. Takže 
kto koľko separuje, ucítia vaše pe-
ňaženky až v roku 2012 (ak všetko 
bude prebiehať podľa plánu). Cel-
ková reforma odpadového hospo-
dárstva je komplikovaná a rozsiah-
la. O zmenách vás budeme včas 
informovať. Zatiaľ separujeme len 
pre „dobrý pocit“, ale intenzívne 
pracujeme na tom, aby separácia 
bola aj ekonomická výhoda. Prosí-
me vás preto o trpezlivosť.

Neporiadna mládež
Miesto za posledným panelákom 

na Ulici L. Svobodu je obľúbeným 
pre stretávanie sa mládeže, čo mi 
vôbec neprekáža, ale veľmi mi pre-
káža neporiadok, ktorý po sebe ne-
chávajú, začína sa to tam podobať 
na malú divokú skládku odpadu, je 
nejaká možnosť toto miesto vyčis-
tiť a častejšie kontrolovať Mestskou 
políciou? Ďakujem! obyvateľ Drie-
ňovej
Odpoveď: 

MsPo vykonávala a vykonáva 
kontroly na sídlisku Drieňová a 
taktiež na Ulici L.Svobodu. Kontro-
ly sa vykonávajú v nepravidelných 
časoch, preto MsPo nevie predísť 
protiprávnym konaniam mládeže. 
Budeme však radi ak využijete spo-
luprácu s MsPo a zavoláte na linku 
159 vtedy, keď to bude nevyhnutné 
z dôvodu kontroly mládeže a verej-
ného poriadku. 

Vyberáme z čiernej skrinky

Bude...

10.11. 
Uskutoční sa pravidelné stretnu-
tie starostov obcí okresu Banská 
Štiavnica v obci Baďan.

11.11. 
Národná konferencia k Operač-
nému programu Informatizácia 
spoločnosti v Bratislave.

11.- 12.11. 
Uskutoční sa 9. zasadnutie Rady 
ZMOS na Štrbskom Plese.

13.11. 
Práca v meste, stretnutie s ob-
čanmi, individuálne pracovné 
stretnutia.

Andrea Benediktyová

Mesto Banská Štiavnica, ako 
dotknutá obec, podľa § 23 ods. 
4 zákona č. 24/2006 Z. z. o po-
sudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej zákon) 
informuje o zámere navrhova-
teľa Benz Corto Gas spol. s.r.o., 
Belianska č. 2, Banská Štiavnica 
s názvom „Motokrosovo – cyk-
listická trať Šobov“ verejnosť v 
mieste obvyklým spôsobom.

Do zámeru s názvom „Moto-
krosovo – cyklistická trať Šobov“ 
je možné nahliadnuť na Mest-
skom úrade v Banskej Štiavnici, 
odd. výstavby, rozvoja mesta, 
územného plánu a životného 
prostredia, Radničné námestie č. 
1, kanc. č. 5, I. poschodie v pra-
covných dňoch po dobu 21 dní 
od zverejnenia tohto oznámenia.

Mgr. Pavol Balžanka

primátor mesta

Oznámenie 
zámeru

Dňa 29.10.2008 na základe te-
lefonického oznámenia hliadka 
MsPo vykonala odchyt zatúla-
ného psa, ktorý bol umiestnený 
do Karanténnej stanice na Tech-
nických službách.

Dňa 31.10.2008 bolo na útvar 
MsPo telefonicky oznámené ru-
šenie nočného pokoja na Ulici 
Remeselnícka. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zistila, 
že k rušeniu nočného pokoja 
dochádza zo zábavného podni-
ku 6/4. Priestupok bol riešený v 
zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch.

V ten istý deň vo večerných 
hodinách hliadka MsPo pri po-
chôdzkovej činnosti prichytila v 
evanjelickom cintoríne skupin-
ku mladých ľudí, ktorí svojim 
správaním rušili nočný pokoj. 
Po zistení totožnosti išlo o M.G., 
R.B. a V.A. z Banskej Štiavnice. 
Priestupok bol riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch.

Dňa 2.11.2008 bolo na útvar 
MsPo telefonicky oznámené, že 
pri hoteli Salamander leží na 
zemi neznámy muž. Po prícho-
de hliadky MsPo na miesto bolo 
zistené, že ide o M.P. z Banskej 
Štiavnice, ktorý svojím kona-
ním budil verejné pohoršenie. 
Priestupok bol riešený v zmysle 
Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch.

Počas uplynulých sviatkov 
dušičiek MsPo zabezpečovala 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky v blízkosti cintorí-
nov. Zároveň vo večerných a 
nočných hodinách vykonávala 
kontrolu dodržiavania verejné-
ho poriadku v cintorínoch.

Mestská polícia prosí o po-
moc rodičov a starých rodičov 
žiakov Základných škôl Jozefa 
Horáka a Jozefa Kollára pri za-
bezpečovaní a regulovaní bez-
pečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, prechádzaní žiakov v 
ranných hodinách cez priecho-
dy pre chodcov, nakoľko Mest-
ská polícia nemá dostatočný 
počet príslušníkov s ktorými by 
vykonávala takúto preventívnu 
činnosť. Záujemcovia o spolu-
prácu môžu kontaktovať ná-
čelníka Mestskej polície na tel. 
čísle 0918/993 471.

JUDr. Dušan Lukačko 

náčelník MsPo 

MsPo zabezpečovala na Križovatke bezproblémový prechod žiakov cez ces-
tu do škôl v raňajších hodinách.
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Polícia informuje 

Na základe spolupráce medzi Slo-

venskou agentúrou pre cestovný 

ruch (SACR) a Mestským úradom v 

Banskej Štiavnici sa v dňoch 29. a 

30. októbra uskutočnila v našom 

meste študijná cesta pre viac 

ako 20 maďarských novinárov a 

zástupcov cestovných kancelárií. 

Cieľom cesty bolo spoznanie 
okolia B.Štiavnice a možností trá-
venia voľného času, ako aj obozná-
menie sa so spektrom služieb, ktoré 
sa v regióne nachádzajú. Takmer 
dvojdňový program obsahoval 
počas prvého dňa prijatie u pri-

mátora P.Balžanku, pracovný obed 
s predsedom Združenia turizmu, 
prehliadku Múzea vo Sv. Antone, 
Ranča Nádej, tradičné slovenské 
menu aj s hudbou v penzióne Starý 
hostinec a parný kúpeľ v Sklených 
Tepliciach. Druhý deň videli ma-
ďarskí hostia centrum mesta, Ban-
ské múzeum v prírode, pracovne 
obedovali s primátorom a program 
uzavreli prehliadkou pivovaru Stei-
ger vo Vyhniach.

Maďarskí zástupcovia ocenili bo-
haté možnosti trávenia času v meste, 
ako aj unikátnosť regiónu. Vo svo-
jich otázkach primátorovi sa veno-

vali aj systému pamiatkovej ochra-
ny a ďalších plánov rozvoja mesta. 
Výstupom z akcie budú reportáže v 
TV Duna, denníku Népszava, rá-
diu Kossuth, či iných významných 
médiách u našich južných suse-
dov. Študijnou cestou sa rovnako 
vytvorili predpoklady na spolu-
prácu s cestovnými kanceláriami.

Maďarská klientela patrí medzi 
kľúčové z hľadiska rozvoja ces-
tovného ruchu v našom regióne. 
Veľmi dobré ohlasy a spolupráca 
so SACR povedú v budúcom roku 
k ďalším spoločným aktivitám na 
území Slovenska i Maďarska. rm

Neplnenie si vyživovacej povin-
nosti

Dňa 29.10.2008 vzniesol prí-
slušník OSV obvinenie osobe 
M.L. z Banskej Štiavnici, preto-
že ako zákonný rodič maloletej 
dcéry si neplní vyživovaciu po-
vinnosť, hoci bol k tomuto za-
viazaný rozsudkom Okresného 
súdu v Žiari nad Hronom, kde 
mal prispievať na výživu sumou 
vo výške 2.000.-Sk mesačne, túto 
povinnosť si neplní pravidelne, 
čím mu vznikol dlh na výživnom 
vo výške 12.000.-Sk.

Za uvedený skutok (Zanedba-
nie povinnej výživy - § 207 ods. l, 
ods. 3 písm. a Tr. Zákona) hrozí 
obvinenému trest odňatia slobo-
dy 1 až 5 rokov.

Nebezpečné vyhrážanie
Dňa 1.11.2008 v čase o 08.50 

hod. v rodinnom dome v Ban-
skej Štiavnici na Ul. Exnára sa 
R.K. z Banskej Štiavnici vyhrážal 
svojej dcére R.K. s nožom v ruke, 
že ju zabije, pričom ako demon-
štroval svoje hrozby, poškodenú 
porezal na bruškách ukazováka 
a prostredníka, z čoho nadobu-
dla poškodená obavu o svoj život 
a zdravie. Toho istého dňa bolo 
R.K. vznesené obvinenie za pre-
čin „Nebezpečné vyhrážanie“ 
podľa § 360 ods. 2 písm. a Tr. Zá-
kona, za ktorý hrozí páchateľovi 
trest odňatia slobody 6 mesiacov 
až 3 roky.

plk. JUDr. Gejza Volf

Do veľkokapacitných kontajnerov 

na cintorínoch sa naučili bez-

platne nosiť svoj odpad niektoré 

fi rmy, živnostnící a obyvatelia. 

Znamená to, že v kontajne-
roch zďaleka nekončí len od-
pad z cintorínov, ale najmä 
stavebný odpad, televízory, 
chladničky pneuma-
tiky, odpady z rôz-
nych úprav domov 
a pod. Kontajnery 
sa preto rýchlo sa 
plnia, vyvážajú sa 
niekoľkokrát týžden-
ne. Množstvo odpadu, ktoré 
sa týmto spôsobom musí ukladať 
na skládke, predstavuje približne 
tretinu z celkového množstva od-
padov. Treba si uvedomiť, že vývoz 
kontajnerov a likvidáciu odpadu 
zaplatia solidárne niektorým jed-
notlivcom všetci občania v poplat-
ku za odpad. 

Takéto plytvanie su-
rovinami a aj verejný-
mi fi nanciami je už 
ďalej neúnosné 
a musí skon-
čiť. Kontaj-
nery sú preto 
nahrádzané 1 
100 l nádobami 
na separovaný 
zber, nádobou na 
bioodpad a nádo-
bami na zmesový 
komunálny odpad. 
Aby nedochádzalo 

k sypaniu odpadu mimo kontaj-
nerov a k tvorbe čiernych skládok, 
priestory 

k o n -
t a j n e r o v 

budú monitoro-
vané kamerovým sys-

témom mesta a hliadkami 
Mestskej polície.

Každá farebná nádoba je 

označená a je napísané, čo do nej 
patrí a čo nie. Cintorínsky odpad 
je však trochu špecifi cký, preto pri-
nášame niekoľko príkladov:

hliníkové obaly z ka- 
hancov ako aj kovové 

kryty zo sviečok 
patria do červe-
nej nádoby

sklenené obaly  
z kahancov patria 

do zelených nádob na 
sklo

plastové obaly  
z kahancov, umelé kvety, 

fólie z kvetov a pod. patria do 
žltých nádob
kvety (bez obalov a stúh), čečina  
a lístie patria do kontajnerov na 
bioodpad.
Separácia na cintorínoch sa 

môže u nás chápať zatiaľ ako vý-
nimočná, hoci v modernej spoloč-
nosti je už roky samozrejmosťou. 

Nebuďme preto ľaho-
stajní a ukážme iným 
slovenským obciam, 
že aj na cintorínoch sa 

dá separovať.
V tomto období na-

vštevujeme cintoríny čas-
tejšie ako inokedy. Možno sa 

niektorí zamýšľajú nad otázkami 
života a smrti, nad tým, čo po nás 
zostane. Posolstvom pre ďalšie ge-
nerácie by mohlo byť aj v tom, že 
po nás nezostanú hory odpadkov a 
zničená krajina.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

Maďarskí novinári v regióne

Separovaný zber už aj na cintorínoch
Veľkokapacitné kontajnery sú už ďalej neúnosné

Propagácia Banskej Štiavnice na stránkach maďarských médií
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Techni

Primátor mesta Banská Štiav-
nica Mgr. Pavol Balžanka pozýva 
na stretnutie obyvateľov voleb-
ného obvodu č.1 (Staré mesto 
– centrum mesta, Ul. Farská, J. 
Hollého, J. Palárika, Kammer-
hofská, Malé trhovisko, Mládež-
nícka, Na Zigmund šachtu, Re-
meselnícka, Robotnícka, Spojná, 
Tabaková, Záhradná, Zvonová, 
Pod Kalváriou a Jergyštôlňa), 
ktoré sa uskutoční 13.novembra 
2008 (štvrtok) o 16.hod. v zasa-
dacej miestnosti Radnice, č. dve-
rí 4. Ak máte problémy, ktoré Vás 
trápia a chcete ich riešiť, príďte! 
Srdečne Vás všetkých pozývame!

ŠN

Stretnutie 
s občanmi
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Odovzdávanie bytov na Povrazníku
Výstavba 25 zrekonštruovaných nájomných bytov stála celkom 15,6 milióna Sk

AKTUALITY

dokončenie z 1.str.

V krátkom príhovore primátor 
mesta Mgr. Pavol Balžanka pripo-
menul, že byty sú majetkom Byto-
vej správy a mesta Banská Štiavni-
ca a ich poskytnutie je symbolicky 
podanou pomocnou rukou oby-
vateľom pri riešení neraz dlhoroč-
nej zložitej bytovej otázky. 

Osobne poprial každému z ná-
jomníkov veľa šťastia a príjem-
ných chvíľ strávených v nových 
domovoch. Prisľúbil im dodatoč-
né dobudovanie detského ihriska 
a upravenie okolia bytovky. Zá-
roveň pripomenul, že nájomné 

zmluvy sú vystavené na dobu ur-
čitú a požiadal nájomníkov, v ich 
vlastnom záujme, o racionálne 
hospodárenie s majetkom, ako aj 
bezproblémové spolunažívanie s 
ostatnými nájomníkmi. V závere 
sa ujal slova konateľ bytovej sprá-
vy RNDr. Pavol Bačík, ktorý prí-
tomných oboznámil s niektorými 
faktami ohľadne podpisovania 
nájomných zmlúv, či požiadav-
kami ohľadne zabudovania elek-
tromerov a pripojenia elektrickej 
energie.

PhDr. Peter Zemaník, 

J.Bernáthová

dokončenie z 1.str.

návrh na prevod bytových a  
nebytových priestorov na Ul. 
Na Zigmund šachtu 12. Prevod 
nehnuteľností je podmienený 
vyrovnaním všetkých záväzkov 
vlastníkov bytov v bytovom 
dome súp. č. 562 voči Bytovej 
správe, s.r.o., B. Štiavnica.
priamy odpredaj pozem- 
kov v prospech spoločnos-
ti Salamandra Hotels,. s.r.o., 
Prostredná č. 12, Svätý Jur. 
Kúpna cena je stanovená do-
hodou oboch strán vo výške 
1,770.900 Sk (58.783,11 euro)
priamy odpredaj pozemkov p.  
Márii Tóthovej, rod. Vicianovej, 
B. Štiavnica

predloženú Zmluvu o podpísa- 
ní práv a povinností investora k 
vodnej stavbe SO – 104 Kana-
lizácia časti „A“ – Trojičné ná-
mestie a Lichardova ul.
zabezpečenie realizácie a úhrady  
priamych fi nančných nákladov 
súvisiacich so spracovaním pro-
jektovej žiadosti o nenávratný 
fi nančný príspevok na projekt 
Zhodnocovanie biologicky roz-
ložiteľného odpadu a drobného 
stavebného odpadu
odvolanie člena Ekonomickej  
komisie MsZ Ing. Ivana Žilu

Poslanci MsZ vzali na vedomie
informatívnu správu o prezen- 
tácii B. Štiavnice v Quebecku
informatívnu správu k urbanis- 

tickej štúdii obytnej zóny Drie-
ňová Banská Štiavnica
informatívnu správu o činnosti  
Kalvárskeho fondu
vzdanie sa predsedníctva a člen- 
stva poslanca P. Bačíka v Komisii 
obchodu a služieb a cestovného 
ruchu a v ekonomickej komisii.

Interpelácie a dopyty
P. Talajová opätovne upozornila 

na rušenie nočného pokoja náv-
števníkmi podnikov na Dolnej ul. 
a nerealizovanie VZN, ktoré bolo 
napadnuté miestnymi podnikateľ-
mi. Samospráva pracuje na novom 
návrhu. MUDr. Vojtáš sa dožado-
val doplatenia služieb LSPP, Ing. 
Mravca znepokojuje systém par-
kovania, ktorý je chaotický, zaují-

mal sa o spôsob likvidácie odpa-
du, vrátane cien, poslanec Barák 
žiadal odpoveď na otázku využitia 
budovy zrušenej ZŠ A. Sládkovi-
ča, MVDr. Ďurkan upozornil na 
dezolátny stav chodníka na Ul. 
Trate mládeže, Ing. Zimmermann 
požadoval od riaditeľa TS viac veľ-
kokapacitných kontajnerov, aby 
obyvatelia mohli robiť jesenné čis-
tenie. P. Maruniak, konateľ spol. 
POMA, s.r.o., oznámil, že VIO TV 
sa v dohľadnej dobe zlepší, pretože 
sa pracuje na technickom zdoko-
nalení zariadenia.

Po vyčerpaní všetkých bodov 
primátor mesta zasadnutie ukon-
čil.

ŠN

Poslanci schválili fi nančný príspevok vo výške 300 000,-Sk pre STKM B.Štiavnica
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Rokovanie Mestského zastupiteľstva

V apríli 2008 roku sa podarilo 

pre mesto Banská Štiavnica a 

okolité obce získať takmer 3 mil. 

Sk na skvalitňovanie separova-

ného zberu v regióne. 

Z týchto prostriedkov sa v sú-
časnej dobe realizujú nasledovné 
aktivity:

zhusťuje sa sieť farebných nádob  
na separovaný zber v jednotli-
vých častiach mesta
zavádza sa separovaný zber aj na  

cintorínoch
pribudne nová, červená nádoba  
na nápojové kartóny a kovové 
obaly (plechovky, konzervy, a 
pod.)
vyseparované suroviny zváža  
staro-nové vozidlo Liaz - Bobor 
po generálnej oprave, možno ste 
ho už zahliadli v meste
do domácností sa bude rozná- 
šať informačný leták, ktorý ob-
sahuje odpovede na otázky ako 
správne separovať, čo patrí a čo 

nie do jednotlivých nádob, kde 
je v meste zberný dvor a mnoho 
ďalších.
Úroveň separovaného zberu v 

meste je v rukách nás všetkých. 
Len od nás záleží, či správnym 
triedením odpadu uľahčíme jeho 
následné zhodnocovanie, alebo 
všetko budeme bez záujmu hádzať 
do jedného koša a zostanú po nás 
haldy smetí.

Miloš Veverka

Technické služby, m. p. BS

Zlepšovanie separácie nastáva
Projekt separovaného zberu z Recyklačného fondu sa začína aplikovať do praxe 

V
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Projekt sepa
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Jazyková polícia

Už o niekoľko týždňov ozdobia 

slávnostné uniformy maturantov 

Strednej odbornej školy lesníckej 

v Banskej Štiavnici zelené stužky, 

symbol mladosti a nádeje. 

Ale ja už dnes môžem s hr-
dosťou povedať, že mnohí z nich 
svoju skúšku dospelosti a najmä 
ľudskosti predčasne zložili. Bolo 
to práve vtedy, keď sa rozhodli, po-
niektorí vzhľadom na svoj vek po 
prvýkrát, darovať vlastnú krv. Pre 
Zuzanku...

Nastúpila spolu s nimi do prvé-
ho ročníka. Pôvabná, tichá, milá, 
možno trochu utiahnutá dievčina. 
Ale keď ju už po prvom polroku 
zákerná choroba vytrhla z kruhu 

spolužiakov, ostalo po nej v triede 
jedno obrovské boľavé prázdno, 
plné nezodpovedaných otázok. Po 
náročných operáciách a chemote-
rapiách sa už Zuzka do školských 
lavíc nevrátila. Napriek tomu štú-
dium, ani kontakty so spolužiakmi 
neprerušila. Práve naopak. Boli 
jej oporou počas ťažkých chvíľ v 
nemocniciach, navštevovali ju, pí-
sali si, telefonovali a pamätám sa, 
aký krásny rozruch nastal vždy, 
keď sa Zuzke „polepšilo“ natoľko, 
že mohla prísť medzi nich. Vtedy 
všetci úprimne obdivovali nezlom-
nú vôľu a odvahu krehkej dievči-
ny čeliť nespravodlivému osudu. 
„Na konci tretieho ročníka nás 
všetkých pozvala na chatu. Chcela 

sa spolu s nami zabaviť...“ pove-
dal podlomeným hlasom jeden zo 
Zuzkiných spolužiakov. „Potom 
sa nám odmlčala. Sme v kontakte 
s jej mamou. Zuzkin stav sa opäť 
zhoršil, je v Bratislave ...“ A práve 
posledná sms od Zuzkinej mamy 
bola pre študentov tou najsilnej-
šou motiváciou k darovaniu krvi. 
Spontánny, samozrejmý a najkrajší 
dôkaz priateľstva...

Študenti sa zúčastnili akcie „Da-
ruj krv, daruj nádej“ dňa 29.októb-
ra na ZŠ Jozefa Horáka.

Žiaľ, zelená maturitná stužka 
hruď statočnej Zuzanky už nikdy 
neozdobí. 30.októbra ťažký a ne-
rovný boj s chorobou prehrala.

J.B.

„Ak daroval si krv, si vzácny 

človek. Nič nie je ako prv, stal si sa 

lepším človekom.“ 

Pomoc trpiacemu. To je naj-
silnejšia pohnútka, ktorá vedie 
množstvo anonymných hrdinov 
súčasnosti na transfúzne stani-
ce, aby tam ticho, bez osláv a bez 
nároku na odmenu odovzdali kus 
seba. Skloňme sa dnes aspoň sym-
bolicky pred tými, ktorí prosto a 
samozrejme, s výsostnou skrom-
nosťou a niektorí i opakovane, vy-
stierajú ruky a ponúkajú svoj Dar 
života. Skloňme sa pred tými, ktorí 
neostávajú ľahostajní a nevšímaví 
k prosbám o pomoc, rovnako ako 
dve sympatické učiteľky zo Základ-
nej školy Jozefa Horáka v Banskej 
Štiavnici, pani R. Taligová a pani 
A. Balážová, autorky a iniciátorky 
humánnej a ušľachtilej myšlienky, 
zrealizovanej 29.októbra v dopo-
ludňajších hodinách.

„Keď sme počuli výzvy v rôz-
nych médiách o akútnom nedo-
statku krvi v nemocniciach, roz-
mýšľali sme o možnosti pomôcť. 
Kontaktovali sme teda Národné 
transfúzne centrum v Banskej Bys-
trici a Mesto Banská Štiavnica a 
spoločne sme zorganizovali odber 
priamo v priestoroch našej školy.“ 
Prezradili panie učiteľky. Na otáz-
ku, či sú spokojné s priebehom 
a výsledkom akcie, s úsmevom 
odpovedali: „Celé to dopadlo nad 

naše očakávania. Prišlo veľa dar-
cov, hlavne z radov rodičov našich 
žiakov, ale aj starí rodičia, priate-
lia a študenti stredných škôl. Krv 
darovali aj učitelia našej školy.“ 
Akcia bola pomerne dobre spro-
pagovaná, výzvy v miestnej tlači, 
na internete, množstvo plagátov...
Ako ste spokojné s celkovou účas-
ťou? „Na naše výzvy zareagovalo 
69 darcov, z toho sa uskutočnilo 49 
odberov,( 20 odberov sa neusku-
točnilo zo zdravotných dôvodov).“ 
Dovolím si dodať, že takýto počet 
bol rekordný aj podľa slov zdravot-
níkov z Národného transfúzneho 
centra. Všetci zúčastnení ocenili 
perfektné organizačné zabezpeče-
nie celej akcie, príjemné priesto-
ry, najmä v oddychovej zóne s 
možnosťou občerstvenia, ako aj 
výborný obed, na ktorý boli všetci 

darcovia i zdravotníci pozvaní do 
školskej jedálne. Poslednú otáz-
ku o bezprostredných pocitoch v 
závere podujatia som adresovala 
pani učiteľke Taligovej. Jej slová 
sú najkrajšou bodkou za „pre-
miérou“ ktorá, ako pevne verím, 
sa dočká mnohých nádherných, 
ľudskosťou poznačených „repríz“: 
„Sme vďační všetkým, ktorí prišli, 
prekonali prípadný strach, či oba-
vy, obetovali svoj čas a podstúpili 
tento, nie vždy príjemný, zákrok. 
Nielenže pomohli niekomu, kto 
ich vzácny dar potrebuje, zároveň 
však dali pozitívny príklad žiakom 
našej školy, ktorí v nich v tento deň 
právom videli nenahraditeľný vzor. 
Spoločne sme tak mali jedinečnú 
príležitosť prispieť k tomu, aby z 
nich raz vyrástli zodpovední ľudia 
s úctou k životu.“ Janka Bernáthová

V dňoch 27. októbra až 17. 

novembra 2008 organizuje 

Slovenský Červený kríž (SČK) 

Študentskú kvapku krvi. 

Na 14. ročníku kampane, kto-
rá má podporiť bezpríspevkové 
darcovstvo krvi, SČK v rámci 
svojich 38 územných spolkov 
spolupracuje s Národnou trans-
fúznou službou SR a hematolo-
gicko-transfúznymi oddeleniami 
nemocníc na celom Slovensku.

Cieľom Študentskej kvapky 
krvi SČK je osloviť a motivovať 
najmä mladých ľudí a prvodar-
cov, aby sa stali bezpríspevkový-
mi darcami krvi, spolu šírili myš-
lienku darcovstva, a tak pomohli 
zabezpečiť dostatok krvi pre po-
treby slovenského zdravotníctva.

Všetci tí, ktorí sa zapoja do 
tohtoročnej Študentskej kvapky 
krvi, darujú krv a vyplnia evi-
denčnú kartu bezpríspevkového 
darcu krvi SČK, dostanú malý 
darček s motívom kampane a 
budú zaradení do žrebovania o 
atraktívne ceny. Žrebovanie sa 
uskutoční počas tlačovej kon-
ferencie 21. novembra 2008 na 
Ústrednom sekretariáte SČK v 
Bratislave.

Študentská kvapka krvi 
v B.Štiavnici sa uskutoční 
11.11.2008 v nemocnici na re-
habilitačnom oddelení v čase od 
7.30 hod. do 10.00 hod. v spolu-
práci s TNS B.Bystrica. Veríme, 
že sa do kampane zapojí čo naj-
viac ľudí. Katarína Senciová

riaditeľka SÚS SČK

Počuli sme, prečítali sme si

„Bola to jeho žena, ktorá ho tu prišla 
hľadať.“ (Markíza 20.8.2008, TN)
Správne: sem
Ja som tu prišla kvôli vám.“ (Mar-
kíza 16.8.2008, Takí sme boli)
Správne: sem
Zámenná ukazovacia príslovka 
tu ukazuje miesto v blízkosti ho-
voriaceho a odpovedá na otázku 
kde (ostaneme tu).
Zámenná ukazovacia príslovka 
sem označuje smer k hovoria-
cemu, do jeho blízkosti a odpo-
vedá na otázku kam (koho sem 
čert nesie). NB

Študentská 
kvapka krvi 2008

Daruj krv, daruj nádej
Rekordný počet darcov krvi zdravotníkov príjemne prekvapil

Priateľstvo vzácne ako krv...
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Od novembra bude pošta v obci 

Baďan poskytovať svoje služby v 

krajších a dostupnejších priesto-

roch.

Slovenská pošta sa v spolupráci 
so starostom obce Baďan rozho-
dla pre zriadenie pošty v nových 
a krajších priestoroch. Od 3. no-
vembra Slovenská pošta poskytu-
je služby v priestoroch Obecného 
úradu. Zákazníci nepocítia v tejto 
súvislosti žiadne obmedzenia, prá-
ve naopak, zvýši sa koncentrácia 
služieb na jednom mieste a poš-
tové služby budeme poskytovať v 
plnom rozsahu. 

Zákazníci v obci Baďan môžu 
využiť služby pošty – vyberanie 
listových a balíkových zásielok 

1. a 2 triedy, vyberanie a výplata 
poštových peňažných poukazov, 
prijímanie platieb SIPO, vybera-
nie zásielok so službou Poistenie 
a Doporučene, výdaj oznámených 
nedoručených zásielok, vybrané 
služby Poštovej banky, predaj kol-
kov a cenín a predaj žrebov a tele-
fónnych kariet. 

Ide o formu poskytovania poš-
tových služieb prostredníctvom 
zmluvného partnera, ktorým je 
v tomto prípade Obecný úrad. V 
podstate ide o začlenenie pôšt. 
činností do komplexu iných ob-
chodných alebo administratívnych 
činností.

Otváracie hodiny pre verejnosť 
sú v pracovných dňoch:
 Po 8:00 - 9:00 13:00 - 14:00
 Ut 8:00 - 9:00
 St 8:00 - 9:00 15:00 - 17:00
 Št 8:00 - 9:00 13:00 - 14:00
 Pi 8:00 - 9:00 13:00 - 14:00

V prípade dodatočných otázok 
kontaktujte oddelenie externej a 
internej komunikácie Slovenskej 
pošty.  Juraj Danielis

Slovenská pošta, a.s. 

Dňa 8.novembra 2008 o 10.00 
hod. v zasadačke Dobrovoľné-
ho hasičského zboru v Banskej 
Štiavnici na Ul.Sládkovičova 15, 
Vodná záchranná služba otvára 
školiace stredisko pre celé Slo-
vensko. V tento deň začína zá-
chranársky kurz prvej pomoci 
pre členov DHZ Banská Štiavni-
ca a DHZ Štefultov.

Oznamujeme touto cestou p. 
starostkám a p.starostom obcí 
nášho okresu Banská Štiavnica 
možnosť preškolenia z prvej po-
moci pre svojich členov DHZ. 
Volajte na č. mobilu: 0908 955 
109. Školenie vykonávajú vyso-
ko kvalifi kovaní lektori Vodnej a 
leteckej záchrannej služby. Škole-
nie sa skladá z teórie a praktickej 
časti. Možnosť získať medziná-
rodný certifi kát záchranára pre 
celú EÚ. Podrobnejšie vysvetlím 
osobne.

Vladimír Poprac, predseda DHZ

Hasičské
spravodajstvo

Slovenská pošta v obci Baďan
Od novembra sa skvalitnia poskytované služby pre zákazníkov

Hasiči upozorňujú

S blížiacim sa zimným obdo-
bím vystupuje do popredia po-
užívanie palivových spotrebičov, 
elektrotepelných spotrebičov a 
zariadení ústredného vykurova-
nia. Tomuto obdobiu sa zvykne 
hovoriť „vykurovacie obdobie“.

Z hľadiska štatistiky požiaro-
vosti toto obdobie považujeme za 
jedno z najrizikovejších, pričom 
najväčší počet požiarov vzniká 
práve v súkromnom sektore (v 
rodinných domoch, v bytových 
domoch a v priestoroch s nimi 
súvisiacich). Zo štatistiky požia-
rovosti za vykurovacie obdobie 
r.2007/2008 vyplýva, že v uvede-
nom období vzniklo v územnom 
obvode Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru 
v Žiari nad Hronom (okresy Žiar 
nad Hronom, Žarnovica a Ban-
ská Štiavnica spolu) 23 požiarov, 
ktorých príčinou bola nevyho-
vujúca inštalácia vykurovacích 
telies a zariadení, nevyhovujú-
ci stav komínov a dymovodov, 
opotrebenie vykurovacích telies 
príp. nesprávna manipulácia s 
nimi. Pri týchto požiaroch vznik-
la priama škoda vo výške 1 049 
000 Sk. Buďte preto opatrní! Viac 
informácií vám ochotne poskyt-
nú príslušníci OR HaZZ v Žiari 
nad Hronom na č.t.: 045/ 673 
3696. OR HaZZ, Žiar nad Hronom

STEIGER sa krízy neobáva
STEIGER vsádza na kvalitu, cenu a informovaných štamgastov

Pivovar STEIGER, a.s., Vyhne sa 

neobáva dôsledkov americkej 

krízy. Očakáva, že slovenský 

pivný trh bude zasiahnutý iba mi-

nimálne, a to hlavne prípadnou 

zníženou kúpyschopnosťou 

obyvateľstva. 

STEIGER sa však spo-
lieha na to, že ho v takom 
prípade podržia jeho verní 
zákazníci, pretože pivári 
patria medzi najkonzer-
vatívnejších spotrebite-
ľov. Navyše konzumenti 
STEIGRA dostávajú 
výnimočný produkt 
prírodne vareného 
a poctivo uležaného 
piva, ktoré sa kvalitatívne líši od 
uniformných europív. A to za cenu 
viac ako prijateľnú, keďže rad pív 
STEIGER má jedny z najlepších 
pomerov ceny a kvality. Informo-
val o tom predseda predstavenstva 
spoločnosti a generálny riaditeľ 
pivovaru STEIGER Jaroslav Vy-
sloužil.

„V krízových časoch ľudia zni-
žujú náklady na produkty a služby, 
ktoré považujú za nadštandardné 
a zrejme čiastočne obmedzia náv-
števnosť reštaurácií, hotelov a vý-
čapných zariadení v rekreačných 

strediskách. Domáca 
konzumácia piva by ne-

mala byť obmedzená, 
je dokonca možné, že sa 
dočasne predaj fl aškového 
piva zvýši na úkor čapova-
ných. Možný je aj presun 
časti pivárov od ležiakov k 
menej percentným pivám, 
čo je trend, ktorý je pozo-
rovateľný aj bez vonkajších 

dopadov. Zákazníkom čoraz 
viac chutia desiatky a jede-
nástky. STEIGER je na taký-

to vývoj pripravený. V prvom 
polroku tohto roka inštaloval 

novú stáčaciu linku od nemeckej 
fi rmy Krones. Zvýšila sa tým pro-

dukcia fľaškového piva o 10.000 
fl iaš za hodinu. Kapacita linky je 

26.000 fl iaš za hodinu a vyžiadala si 
investície vo výške 45 miliónov Sk“, 
vysvetlil J.Vysloužil.

Ďalej poukázal na to, že STEI-
GER je regionálny pivovar, ktorý 
má svoj okruh verných priazniv-
cov a ktorému záleží na jeho regi-
óne a ten všemožne podporuje. K 
tromfom pivovaru patria: história, 
klasické technológie a mimoriad-
ne obľúbená „pravá pivná chuť“ 
jeho značiek. Základom prirodze-
nej pivnej chuti poctivo uležaného 
piva značky STEIGER je podzem-

ná voda zo Štiavnických vrchov, 
najlepší chmeľ zo žateckej oblasti a 
kvalitný moravský jačmenný slad. 
Dvojstupňové kvasenie v spilkách 
a ležiackych tankoch, s dlhodo-
bým ležaním, dáva pivu jedineč-
nú, vyvážene horkastú chuť.

„Ľudia to vedia a majú radi, ak sa 
môžu stotožniť s regionálnymi znač-
kami - navyše celoštátne známymi 
svojou kvalitou. Štamgasti STE-
IGRA nechodia len na pivo, oni cho-
dia „na STEIGRA“. Navyše vyhnian-
sky pivovar sa môže pochváliť tým, 
čo žiaden iný na Slovensku - pivo sa 
tu varilo ešte pred objavením Ameri-
ky, už v roku 1473. Bolo to v časoch 
panovania kráľa Mateja Korvína a 
tureckých nájazdov. Takáto tradícia 
stojí za rozvíjanie. Nezabúdame ani 
na pridanú hodnotu, ktorým je in-
formačná starostlivosť o zákazníkov. 
Väčšina našich spotrebiteľov a odbe-
rateľov vie čo pije a sú vernými ciele-
nými konzumentmi. Naučili sme ich 
na kvalitu. Máme public relations, o 
akom môžu veľkí iba snívať, konzu-
mentov hýčkame informáciami, kto-
ré považujeme za pridanú hodnotu 
nášho produktu. Netrpíme vnútor-
ným kanibalizmom značiek - naše 
si navzájom nekonkurujú - Všetky 
pochádzajú zo STEIGRA a varia sa 
vo Vyhniach.“  Ing. Štefan Kuča
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Oznamy
Pohronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom – Pracovisko Banská 
Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica 
vyhlasujú 11. ročník výtvarnej sú-
ťaže SALAMANDER 2008 OČA-
MI DETÍ A MLÁDEŽE s tematikou 
Salamandrového sprievodu a sprie-
vodných podujatí Salamandrových 
dní. Podmienky súťaže: Súťaž sa 
vyhlasuje pre vekové kategórie : I. - 
žiaci MŠ II. - žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ 
III. - žiaci 4. - 6. ročníka IV. - žiaci 
7. - 9. ročníka ZŠ V. - žiaci 1. stup-
ňa ZUŠ VI. - žiaci 2. stupňa ZUŠ 
VII. - študenti SŠ, VŠ VIII. - dospelí 
(nie študenti SŠ a VŠ). Jeden autor 
môže poslať do súťaže najviac 3 sú-
ťažné práce. Technika prác: ľubovoľ-
ná Formát: minimálne A4 - maxi-
málne A2. Na zadnú stranu každej 
práce treba 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 
telefónu. Súťažné práce sa vracajú 
len na požiadanie. Zaslaním prác 
autor súhlasí s ich zverejnením. 
UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 30. no-
vember 2008. Súťažné práce posie-
lajte na adresu: BBSK – Pohronské 
osvetové stredisko, Kammerhofská 

2, 969 01 Banská Štiavnica. Bližšie 
informácie: POS, Kammerhofská 
2, B. Štiavnica, č.t.: 045/ 692 13 87, 
mobil: 0915 819 989, e-mail : petro-
va@osvetaziar.sk

Pozvánky
Sahadža joga - prednáška a me-

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

Joga v dennom živote. Prianím 
každého človeka je žiť v harmónii 
sám so sebou a so svojím okolím. V 
dnešnej dobe sa kladú na nás v mno-
hých oblastiach života väčšie fyzické 
a psychické požiadavky. Následkom 
toho stále viac ľudí trpí zdravotný-
mi problémami, napätím, nervo-
zitou, poruchami spánku, stresom, 
prejavujú sa nepriaznivé dôsledky 
jednostranného telesného zaťaženia 
a nedostatku pohybu. Práve preto 
majú v súčasnosti veľký význam 
metódy a techniky, ktoré pomáha-
jú upevňovať a zlepšovať zdravie, 
ktoré nastoľujú telesnú, psychickú 

a duševnú harmóniu. Systém Joga 
v dennom živote ponúka práve v 
tejto oblasti alternatívnu možnosť 
ako pomôcť sám sebe. Pozývame 
vás, každý pondelok o 16.45 hod do 
Trámovej miestnosti Rubigallu, na 
Námestí sv. Trojice, kde sa s nami 
naučíte  zvládať uvedené problémy.

Pohronské osvetové stredisko, pra-
covisko Banská Štiavnica, Múzeum 
vo Svätom Antone a Mesto Banská 
Štiavnica vás srdečne pozývajú na 
vernisáž výstavy spolu s vyhodno-
tením súťaže „Najkrajšia dovo-
lenková fotografi a 2008”, ktorá sa 
uskutoční dňa 14. novembra 2008 
o 15:00 hod. v kaštieli vo Svätom 
Antone. Vo výstavných priestoroch 
očarujúceho kaštieľa vo Svätom An-
tone si môžete prezrieť čiernobiele i 
farebné fotografi e venované tema-
tike človeka, prírody, pamiatkam 
UNESCO či dovolenkové  fotografi e 
detských fotografov. Na Vašu účasť 
sa tešia organizátori!

Turistika. Klub slovenských tu-
ristov Dr.Téryho Banská Štiavnica 
pozýva všetkých priaznivcov turisti-
ky na turistickú akciu pod názvom 
„Spomienka na Milana Žiaka“ spo-
jenú s výstupom na Veľký Inovec. 

Akcia sa uskutoční: 15. novembra 
2008. Trasa: Banská Štiavnica – 
Nová Baňa časť Bukovina – chata 
na Veľkom Inovci. Odchod z Ban-
skej Štiavnice: 15.11.2008 (sobota) 
o 6,45 hod. Info: Ing. Róbert Melcer, 
tel.č.: 0907 522 840

Plaváreň ženám. Každý piatok 
od 14.hod. sa v priestoroch Mestskej 
krytej plavárne koná relaxačné po-
poludnie pre ženy (časovo neobme-
dzený pobyt v bazéne, saune, fi tness 
centre a ako bonus masáž všetko 
v cene za 300,- Sk/9,96 €). Všetky 
ženy, ktoré máte chuť po celotýž-
dňovom zhone zrelaxovať, príďte 
medzi nás! Ste srdečne vítané! Bliž-
šie informácie získate na tel.č.: 0908 
648 707, príp. 045/6912724. 

Poakovanie
ZŠ Jozefa Horáka ďakuje nasle-

dovným podnikateľom, ktorí spon-
zorsky prispeli k podujatiu „Daruj 
krv, daruj nádej“ a pomohli nám 
tak spríjemniť dobrovoľným darcom 
chvíle strávené na našej škole. Sú to: 
p.Janka Tynkovanová, p.Jozef Kop-
čan, p.Alojz Baláž, p.Ľubica Ferko-
vá (potraviny Felicita), p.Mullerová 
(kvetinárstvo „M“) a p.Nováková 
(ING).

Oznamy

Schválený projekt „Búrame jazykové bariéry v regióne“

spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu na základe Operačného programu 

„Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu „ Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia“. Projekt je zameraný na zvyšovanie kvality jazykovej vzdelanosti ľudských zdrojov v oblasti samosprávy a 
mimovládnych organizácií a vzdelávanie zamestnancov partnerov v jazykových zručnostiach.

Predmetný projekt bude realizovaný v Banskobystrickom samosprávnom kraji pre zamestnancov, ktorí pôsobia v okrese 
Banská Štiavnica.

Cieľovými skupinami sú zamestnanci, n.o., a partnera projektu

-
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Sociálnej implementačnej agentúry je vo výške 3 954 377,28 Sk s 
intenzitou pomoci 95% z oprávnených výdavkov na realizáciu projektu.

Informácie sú dostupné v elektronickej podobe na web-stránke Sociálnej implementačnej agentúry ako Sprostredkovateľské-

SCHINDLERKA, n.o. 

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny
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MÚZEÁ
starý zámok
 utorok - piatok, nedeľa
 8.00 - 16.00

nový zámok
 utorok - sobota 8.00 - 16.00

banské múzeum v prírode
 utorok - nedeľa 8.00 - 16.00

galéria J. Kollára
 utorok - sobota 8.00 - 16.00

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

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

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

Múzeá otváracie hodiny

Koncert pre seniorov
Pri príležitosti Európskeho týždňa 
miestnej demokracie a mesiaca ok-
tóbra, ktorý je ofi ciálnym sviatkom 
všetkých seniorov, navštívili 21.10. 
2008 klienti Domova MÁRIE v 
Banskej Štiavnici Základnú ume-
leckú školu, ktorej zriaďovateľom 
je mesto Banská Štiavnica.

V pestrom hudobno - dramatic-
kom programe sa predstavili žiaci 
všetkých umeleckých odborov a 
pripravili tak pekné a netradičné 
popoludnie pre klientov i zamest-
nancov nášho zariadenia.

Diskusné fórum
Ďalšou akciou pre našich klientov 
v zariadení na Ulici Svobodu 38, v 
rámci Európskeho týždňa miest-
nej demokracie bolo 23. 10. 2008 
Diskusné fórum o kompetenciách 
miestnej samosprávy. Na stretnu-
tie prijali pozvanie štyria poslanci 
mestského zastupiteľstva v B. Štiav-
nici, p. Helena Koťová, p. RNDr. 
Pavel Bačík, p. Mgr. Karol Palášthy, 
p. Ing. Ondrej Michna. Stretnu-
tie sa nieslo v duchu vzájomnej 
diskusie o témach, ktoré obidve 
strany považovali za dôležité.

Deň seniora
Vyvrcholením osláv mesiaca úcty 

k starším bol 28.10. 2008, Deň 
seniora. Podujatie pre klientov zo 
všetkých troch zariadení Domova 
MÁRIE v B.Štiavnici sa uskutočni-
lo v priestoroch zariadenia sociál-
nych služieb na Špitálskej ulici.
Kultúrny program ako i priebeh 
celého podujatia moderoval p. Ján 
Furinda. O dobrú náladu sa posta-
rali hudobníci p. Ján Kružlic a Ing. 
Slavomír Palovič. Poetickú strunu 
prednesom poézie zo svojej tvorby 
rozozvučala pani Janka Bernátho-
vá-Lehotská. Svojich rodákov z 
neďalekej obce Štiavnické Bane 
pozdravil starosta obce p. Stanislav 
Neuschl.

V neofi ciálnej časti si naši klien-
ti zmerali sily v súťažných disciplí-
nach. Súťažilo sa v lúštení krížo-
viek, kartových hrách, zdobení 
perníkov, kolkoch, svoju zručnosť 
predviedli naši klienti v tvorivej 
dielni pri tvorbe bábik zo šúpolia, 
pletení košíkov či maľbe na sklo. 
Návštevníci mohli vzhliadnuť 
výstavu z ručných prác klientov 
nášho zariadenia. 

Pozvanie v tento deň prijal i 
primátor mesta Banská Štiavnica 
Mgr. Pavol Balžanka a viceprimá-
tor Ing. Juraj Čabák, aby pozdravili 
klientov i zamestnancov nášho za-
riadenia.  Domov MÁRIE

Október mesiac seniorov v Domove Márie

Na podujatí „Deň seniorov“ sa zúčastnili zástupcovia mesta, primátor 
P.Balžanka a viceprimátor J.Čabák

Hlavný redaktor medzinárodného 

kulturologického časopisu Mece-
nat i mir Levon Osepjan a zodpo-

vedná redaktorka slovenskej časti 

Jelena Širokovová vlani navštívili 

naše mesto. Zúčastnili sa na kul-

túrnom podujatí Dialóg kultúr, na 

ktorom predstavili svoju tvorbu a 

tvorbu ďalších ruských literárnych 

a výtvarných umelcov.

Do Štiavnice zavítali už po tretí 
raz. Svoj pobyt využívajú na zbie-
ranie zaujímavého materiálu o 
našom meste a jeho obyvateľoch. 
Po predstavení štiavnických divov, 
kultúrneho života mesta, jeho ar-
chitektonických dominánt, baníc-
kych tradícií, Náckových vtipov, 
insitného umelca p. Lackoviča ich 
tento raz upútali štiavnické tajchy. 
A tak siahli po článku dr. Jána No-
váka Banskoštiavnické vodné nádrže 

– svetové technické unikáty. Čitatelia 
sa dozvedajú, že pre ich technic-
kú výnimočnosť bolo naše mesto 
zapísané do Zoznamu svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. 
K článku je priložená fotografi a 
Klingera a báseň Márie Petrovej 
Hviezdy na vode. Tejto štiavnickej 
poetke je venovaná dvojstrana v 
podobe výborne preložených sati-
rických veršov z poslednej zbierky 
Pichliačiky. Štiavnickí umelci sú 
zastúpení pôvabnou poetickou 
poviedkou Rút Lichnerovej Láska 
to je jabĺčko a zaujímavou cesto-
pisnou reportážou o pobyte v Ar-
ménsku Antona Hykischa Cesta zo 
skalistých hôr. 

Do časopisu sa dostala aj infor-
mácia o novom románe Rút Lich-
nerovej Anna Regina a recenzia 
historického románu Antona Hy-
kischa Spomeň si na cára. Redakciu 

zaujal aj príspevok autorky týchto 
riadkov Aké šance preniknutia do 
sveta má slovenská kultúra, predne-
sený na medzinárodnom seminári 
Dajme dušu Európe a publikovaný 
v Štiavnických novinách. Čitateľ 
si môže prečítať článok o vydare-
nom podujatí v našom meste Dia-
lóg kultúr s bohatou fotografi ckou 
dokumentáciou. Slovenskej kultú-
re časopis venuje 170 strán. Tento 
medzinárodný časopis sa dostáva 
do všetkých významných európ-
skych knižníc a jeho informačná 
hodnota je široká..

Pre prípadných záujemcov, uči-
teľov ruského jazyka, občanov, 
ovládajúcich tento jazyk, je časopis 
Mecenat i mir k dispozícii v štiav-
nickej Mestskej knižnici. Interne-
tová stránka: www.m-m.sotcom.
ru.

Nora Bujnová

Ruský časopis opäť o Štiavnici
Propagácia unikátnych tajchov a štiavnických umelcov
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Vážení lúštitelia! Výhry vo 
výške 100,-Sk si výherca môže 
prevziať v pokladni Klientskeho 
centra. Správne znenie Krížovky 
z č.40/2008 znie: „Myšlienka letí 
a slová idú peši. To je celá drá-
ma spisovateľa.“ 100,-Sk vyhráva 
Ivan Madara, Dolná 23, Banská 
Štiavnica.

V tajničke sa ukrýva výrok 
O.Wilda: „Vždy keď... (dokončenie 
v tajničke).“

A., začiatok tajničky, B., dona 
odzadu, vlani česky, Okresný prie-
myselný podnik, skr., vypracova-
ný elaborát, časť ruky, C., zober 
viac, snehový panák, zradenie, 
D., centimeter, Boh lásky, prášok, 
Americká tlačová kancelária, skr., 
kúzlo, oska, E., obyvatelia Írska, 
ruské R, patriace Ivovy, krepový 
papier, stred slova raziaci, F., ta-
diaľto, apelovanie, alebo po rusky, 
časť slova salmonela, smútočný 
spev, G., obraz svätých, len cicalo, 
ruské mesto, samohláska v slove 
rým, H., mužské meno, nedal do 

súladu, dravý vták, I., lós, vlastni-
lo, kamarát Jeryho, pela naopak, 
lolita, J., Emanuel, žena, dával za 
vinu, osmička, pádová otázka 7. 
pád, K., červené malé ovocie, sovu 
lov, drahý kameň, knokaut (skr.) 

1., zmrznutá voda, stred tajničky, 
meter, 2., staršia česká skupina, 
oblak, ženské 
meno, 3., časo-
vý úsek, ideál, 
Boh vetrov, 4., 
kráčame, bane 
naopak, poží-
vaj tekutinu, 
5., hliník, voda 
na listoch ráno, 
ozn. ruských 
lietadiel, otrok, 
6., volanie o 
pomoc, repy z 
hrúbkou, ro-
mán E. Zolu, 
7., osobné zá-
meno, národný 
podnik, skr., 
buriči, 5 v Ríme, 

8., cieli, hrubý povraz, stred slova 
nevýri, 9., časť nohavíc, tirák, 10., 
zapuchol, ženské meno, 11., úpla-
vica bez prízvuku, názov pracieho 
prášku, 12., nebdejte, set, čín-
ske meno, 13., zľaknutie, mútilo, 
predložka, 14., skoba, časť trlice, 
ohrada v lese, 15., ozn. áut Luxem-
burska a Nórska, vidím básnicky, 

oska, smola, 16., Anno Domino, 
nápis na náhrobku, krč, vlastní, 
17., sláčik, zastúp, tona, 18., stred 
slova riadi, olej, malý kôl, 19., 
Anna dom., koniec tajničky, zn. 
kyslík.
Pomôcky: Uno, Irma, Mil, pech, 
RIP

Pripravuje: A. Rihová

KRÍŽOVKA
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Krížovka

Ak sa ťa vo veľkomeste niekto dotkne, možno ti chce nanajvýš ukradnúť pe-
ňaženku. Nezaujíma ho, kto si, nechce sa porozprávať ani len o počasí či o 
mizernom futbale. Ľudia sa nestretávajú, iba míňajú. Existujú v skupenstve 
šmúh, kúdolov, zábleskov a výparov. Kým im nedáš čas a priestor na zmenu. 
Kým im neponúkneš Kľúč; ako Wong Kar Wai.
dráma, Hong Kong, 90‘, MP 15, vstupné: 60,- Sk/1,99€, s preukazom 
FK 40,-Sk/1,33€

Erotický thriller od Ang Leeho, režiséra oscarových fi lmov Tiger a drak a Skrotená hora.
ŠANGHAJ 1942 - Zúri 2. svetová vojna, mesto okupujú Japonci a odbojová skupina plánuje vraždu vplyvného 
politika, japonského kolaboranta, pána Yee (Tony Leung). Mladá Wong má za úlohu dostať sa do jeho blízkosti, 
aby ho zviedla a vlákala do smrteľnej pasce. Zavraždiť pána Yee však nebude pre ňu také ľahké, medzi milen-
cami sa totiž vytvára zvláštny vzťah, kde obaja vedia, že jeden nemôže mať druhého, a napriek tomu bez seba 
nedokážu žiť.
Špionážny thriller /Dráma, Taiwan/USA/Čína, 157min., MN, vstupné: 60,-Sk/1,99€

11.11. utorok, 
o 19.00, 
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Pozvánka

KULTÚRA, ŠPORT

Na sobotu 11. októbra 

zorganizovala ZO SZTŠ 

Žarnovica na strelnici Ja-

mina v Rudne nad Hronom súťaž 

pod názvom „Záverečná dvad-

siatka“. Bola nad rámec ročného 

plánu a nebola určená len členom 

SZTŠ, ale aj ich rodinným prísluš-

níkom. Usporiadatelia pripravili 

ocenenia vo forme medailí až pre 

7 kategórií, pričom sa strieľalo 

z malokalibrovej pušky 20 rán. 

I keď nie všetky boli rovnako 

obsadené, postupne strieľalo až 

31súťažiacich, a to je rekordná 

účasť snáď za viac ako ostatné 2 

roky na ktorejkoľvek súťaži SZTŠ 

v našom regióne.

Disciplína športová malokalib-
rovka bola rozdelená na dve ka-
tegórie. V kategórii staršie žiactvo 
a dorast, žiaľ, súťažili len dvaja. Z 
200 možných nastrieľal 187 kruhov 
a opäť jasne svoje kvality preuká-
zal a zvíťazil Peter Lupták ml. (ZO 
SZTŠ Liba Banská Štiavnica), kto-
rý je už zaradený do širšej repre-
zentácie SR. Druhá bola Dominika 
Piecková (ZO SZTŠ Žarnovica), 
ktorá vlastne z malokalibrovky bez 
opory strieľala po prvýkrát, takže 
aj 92 kruhov možno považovať za 
slušný výsledok.

V tej istej disciplíne, v kategórii 
kadetky, juniorky, ženy a seniorky 
presvedčivo zvíťazila Slávka Proč-
ková z Lutily (členka ZO SZTŠ 
Slovalco Žiar n. Hronom) so 182 
kruhmi. Ďalšie dve miesta patrili 
členkám ZO SZTŠ Rudno n. Hro-
nom. Druhá so 164 kruhmi bola 
Elena Šinkovičová st. a tretia Dana 

Šinkovičová, ktorá mala 152 kru-
hov.

V disciplíne malokalibrová puš-
ka 20 rán, s oporou, (bola určená 
pre ženy bez rozdielu veku) zvíťa-
zila 13-ročná Alexandra Pročko-
vá z Lutily so 158 kruhmi. Druhá 
bola Lenka Šubová so 153 a tretia 
Natália Gubánová (obe ZO SZTŠ 
Rudno n. Hronom), ktorá mala len 
o jeden menej. V tej istej disciplí-
ne, určenej pre mužov bez rozdielu 
veku, nesúťažil nik.

Ďalší súťažili v disciplíne ľubo-
voľná malokalibrovka 20. 

V spoločnej kategórii kadeti, 
juniori, muži bolo poradie: 1. Ri-
chard Šimek 184, 2. Peter Lupták 
st. (obaja Liba Banská Štiavnica) 
181, 3. Roman Šinkovič (ZO Rud-
no) 171 kruhov.

V kategórii senioriA, v ktorej 
bol najväčší počet strelcov, dosiah-
li dvaja členovia ZO SZTŠ Sloval-
co Žiar n. Hr. rovnaký počet 192 
kruhov, a tak aj pri zhodných de-
saťranových položkách rozhodoval 
až počet desiatok. S počtom 13 na-
koniec zvíťazil Jozef Gocník pred 
Ivanom Bublákom z Lutily, ktorý 
mal len o jednu menej. Tretí bol 
Ľubomír Drbohlav (ZO SZTŠ Liba 
Banská Štiavnica) so 179 kruhmi.

V kategórii senioriB zvíťazil An-
ton Kukla (ZO SZTŠ Žarnovica) 
so 183 pred Miroslavom Sabakom 
st. z Tekovskej Breznice (člen ZO 
SZTŠ Rudno) so 158 a Milanom 
Rakovským zo Žiaru n. Hronom, 
členom ZO SZTŠ Žarnovica so 134 
kruhmi. František Lipták z Banskej 
Štiavnice skončil na 4.mieste.

Spríjemnením súťaže, konanej 

Strelecká súťaž „Záverečná dvadsiatka“

Vodohospodárska výstavba, š. p., 
Karloveská č. 2, P. O. BOX 45, 842 04 Bratislava, 

IČO: 00 156 752, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 32/B prostredníctvom ob-
chodnej spoločnosti Contract Consulting s.r.o., so sídlom Vlárska 32, 831 01 Bratislava, IČO: 35 829 397, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25854/B týmto v zmysle pokynu Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky z 10. Decembra 2003, č.: 3/2003-8 v znení dodatku č. 1 

vyhlasuje výberové konanie na odkúpenie prebytočného majetku štátneho podniku 

a to stavby – súpisné číslo 209 postavenej na pozemku parc. číslo: 2287, spolu s priľahlými pozemkami parc. číslo: 2344/2 a 
2288. Všetky nehnuteľnosti sa nachádzajú v k. ú. Banská Štiavnica a sú zapísané na LV č. 3187 (ďalej len „Nehnuteľnosť “). Ne-
oddeliteľnou súčasťou odpredaja Nehnuteľnosti je aj jej vnútorné vybavenie. Cena Nehnuteľnosti zistená na základe znalec-
kého posudku: 26.400.000,-Sk (87.6319,45 EURO). Hodnota vnútorného vybavenia: 32.093,-Sk (1065,29 EURO). Konverzný kurz 
30,1260 Sk/€. Termín vydávania podkladov k výberovému konaniu (ďalej len „Podklady“): do 17.11.2008 v sídle spoločnosti 
Contract Consulting s.r.o. v čase od 9:30 hod. do 12:00 hod. Termín podania záväzných ponúk uskutočnených v zmysle Podkla-

dov k výberovému konaniu: do 1.12.2008 do 11:00 hod. Jednorazový nenávratný poplatok za vydanie Podkladov: 1.000,-Sk.

za nádherného jesenného poča-
sia, bol chutný guláš. Ten navaril 
člen ZO SZTŠ Rudno n. Hr. Ja-
romír Melčík za pomoci členov 
ZO Rudno i Žarnovica. Keďže to 
bola už celkom posledná súťaž v 
streľbe z guľových zbraní členov 
SZTŠ nášho regiónu, po vyhláse-

ní výsledkov a odovzdaní ocenení 
jej účastníci symbolicky uzavreli 
strelnicu. Opäť ju otvoria približne 
v polovici mesiaca apríl. Medzitým 
členovia budú súťažiť v streľbe zo 
vzduchových pušiek, v kolkoch i 
stolnom tenise.

J. Piecka

Inzercia
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Kalinovo – B.Štiavnica 
1:0 (0:0)
Jurica – Strapek, Dulaj, 

Kuruc, Poprac, Želiar, Hanzlík P., 
Gašparík (79’ Barák N.), Šima, Či-
liak, Kminiak

V slabom stretnutí z oboch strán 
potešilo fanúšikov len letné poča-
sie, lebo futbal bez vzruchu gólo-
vých šancí a nasadenia nemôže 
tešiť, hlavne keď sme nezískali ani 
bod. Hralo sa od 16-tky po 16-
tku bez akéhokoľvek futbalového 
nápadu súpera niečím prekvapiť. 
Už v 7’ mali domáci prvú šancu, 
keď center letel do 5-ky, no útoč-
ník na naše šťastie zle trafi l loptu. 
Dlhé minúty sa nič nedialo. V 37’ 
zvnútra 16-tky napálil loptu do-
máci hráč, no Strapek bol na mies-
te. Naši mali obrovskú šancu ešte 
pred prestávkou. Centrovaná lop-
ta z pravej strany našla v malom 
vápne Gašparíka, miesto priamej 
strely si loptu spracoval, no za-

končenie bolo žalostné. 2.polčas 
bol obrazom prvého. Druhú a aj 
poslednú šancu celého stretnutia 
malo naše mužstvo v 49’. Kminiak 
sa uvoľnil na 16-tke, no jeho strela 
len tesne minula pravú tyč gólma-
na. Domáci rozhodli o svojom ví-
ťazstve v 57’ po rýchlej kombinácii 
do našej otvorenej obrany a krížnej 
strele zvnútra 16-tky, a to bolo tak 
všetko, čo sa dalo napísať o tomto 
stretnutí. Futbalový zväz v prípa-
de dobrého počasia chce nariadiť 
predohrávku 1.jarného kola. Ak sa 
stretnutia odohrajú, budem vás o 
hre našich mužstiev informovať. 
Dorast IV.liga

Detva – B. Štiavnica 1:2 (0:0)
Góly: 63’ Drexler, 80’ Budinský D.
Budinský V., Barák, Hudák M., Soj-
ka, Číž (87’ Hriňák), Poprac (58’ Be-
neš), Hudák D. (58’ Židík), Drexler, 
Beňadik, Budinský, Lupták
Aj v Detve pokračovali naši hráči 
v hernej kríze. 1.polčas zahrali veľ-
mi slabo a bez bojovnosti. Jediná 
strela, ktorá ako tak ohrozila do-
máceho brankára, bola až v 41’ z 
kopačky Budinského D. 2.polčas 
sme začali so snahou po lepšej hre 
a strelení gólov. Boli to však domá-
ci, ktorí sa ujali vedenia v 50’, keď 
zvnútra 16-tky domáci hráč trafi l 
pod brvno. Až tento gól prebral 
našich hráčov k bojovnosti a zvýše-
nej aktivite, čoho výsledkom bola 

v 58’ čistá šanca Budinského D., 
ktorú domáci brankár zneškodnil. 
Dočkali sme sa predsa gólu v 63’, 
keď Budinského D. strelu, brankár 
vyrazil pred Drexlera, ktorý vyrov-
nal. Domáci mali ešte šancu oto-
čiť výsledok v 66’, no domáci hráč 
dal ponad bránu. V 75’ domáci 
brankár s námahou vytiahol spod 
brvna strelu Beneša. Potom náš 
tréner vysunul na hrot Hudáka, 
ktorý vybojoval loptu, prihral Bu-
dinskému D., ktorý z 16-tky trafi l 
k tyči a dostal naše mužstvo do ve-
denia. Budinský D. mohol skrášliť 
naše vedenie v 90’, no nedal. I keď 
sme herne sklamali, potešilo aspoň 
víťazstvo na súperovom ihrisku. 
Možno, že sa bude hrať ešte pre-
dohrávka 1.jarného kola, ale aj tak 
ešte treba zabojovať, i keď sa herne 
nedarí, o dobrý výsledok v Torna-
le, aby celé úsilie trénera a mužstva 
bolo na jeseň úspešne ukončené.
Ostatné výsledky

V.liga: Žarnovica – Št. Bane 1:1 
(1:1)
I.trieda: B. Belá – Voznica 2:2 
(1:0), góly: Klein J., Lacko R.
III. liga SŽ: Hont. Nemce – B. 
Štiavnica 3:2 (3:0)
Góly: Szabó, Potančok
III liga MŽ: Hont. Nemce – B. 
Štiavnica 1:3 (1:0)
Góly: Totkovič 2, Lacko

FUDO

V poslednom kole slabý futbal

1. JUPIE BB 13 11 1 1 38:18 34
2. Baník Ružiná 13 11 0 2 36:12 33
3. FK 34 Brusno 13 8 1 4 29:18 25
4. Baník Kalinovo 13 7 2 4 19:17 23
5. Poltár 13 7 1 5 25:26 22
6. Hl.nad Hronom 13 6 3 4 27:24 21
7. CSM Tisovec 13 5 4 4 19:11 19
8. FC 98 Hajnačka 13 6 0 7 25:27 18
9. B.Štiavnica 13 5 1 7 23:21 16
10. Dolná Strehová 13 4 1 8 18:27 13
11. Revúca 13 4 0 9 19:29 12
12. Veľký Blh 13 3 2 8 19:32 11
13. FK Jesenské 13 2 3 8 14:25 9
14. Iskra Hnúšťa 13 2 1 10 15:39 7

Jesenná cena Banskej 

Bystrice v Biathlé.

AŠK Dukla B.Byst-
rica, oddiel moderného päťboja v 
spolupráci s plaveckým oddielom 
Kosatka usporiadal dňa 25.10.2008 
rozlúčkové preteky sezóny pre deti 
a mládež do 18 rokov v Biathlé. 
Ide o dvojkombináciu plaveckého 
a bežeckého športu. Plavecká časť 
prebiehala v 50m krytom bazéne 
a časť bežecká na tartane štadióna 
na Štiavničkách. Súťaže mladých 
športovcov sa zúčastnilo 62 prete-
károv z Banskobystrického regiónu. 
Klub moderného trojboja už dlhšie 
reprezentuje náš najmladší člen Da-
vid Nemčok. Kategória žiakov 9-10 
roč. pozostávala z plávania na 50m 
a behu na 400m. Súťaž bola vyrov-
naná a o víťazovi v tejto kategórii 
v súčte oboch časov rozhodla 1 se-
kunda. 
Poradie žiakov 9-10 roč.: 1. O. Ma-
lík – 1.59.90, 2. D. Nemčok -2.00.90, 
3. A. Králik 2.02,36. 
Výsledky a umiestnenie budú pre 
Davida dostatočne motivačné pre 
budúcu sezónu. 

V ten istý deň sa v banskoštiav-
nickej krytej plavárni konali stre-
doslovenské oblastné majstrovstvá 
v plávaní na dlhých tratiach. Pre-
teku sa zúčastnili aj dvaja zverenci 
KMT - Rado a Tomáš Nemčokovci, 
pre ktorých je to už tradičný vytr-
valostný test v prípravnom období. 
V kategórii muži si na 800 metrovej 
trati lepšie počínal Tomáš a časom 
10:19,35 obsadil 2. miesto. Rado do-
plával časom 10:21,65 tesne za ním 
na 3. mieste. Vlado Nemčok, st.

Biathlé

2. kolo Slovenskej ná-

rodnej ligy v pretláčaní 

rukou

Dňa 1.novembra 2008 sa v 
meste Vavrečka (Námestovo) 
konalo 2. kolo Slovenskej 
národnej ligy v pretlá-
čaní rukou. Súťaže sa 
zúčastnilo cca 100 
borcov z celého 
Slovenska. Na 
pretekoch sa zú-
častnilo aj 6 špor-
tovcov z AWK Ban-
ská Štiavnica, ktorí 
si viedli úspešne: Pri-
nášame výsledky:
Roman Tenkel, ka-
tegória do 75 kg: 
1.miesto ľavá ruka, 
2.miesto pravá ruka

Ján Vojenčák, kategória do 85 kg: 
1.miesto ľavá ruka, 2.miesto pravá 
ruka
Michal Kyjovský sa umiestnil do 
10.miesta 

Tomáš Ihring sa umiestnil do 

10.miesta
Juraj Hrabko, kategória do 95 kg: 
5.miesto pravá ruka, 5.miesto ľavá 
ruka
Tomáš Velčický: kategória nad 95 
kg: umiestnil sa do 10. miesta.

Športovcom blahoželá-
me k úspechom a už 6.-7.

novembra 2008 od-
chádza tréner AWK 

B.Štiavnica Rado-
slav Dobrovič re-
prezentovať naše 
mesto do Varša-
vy (Poľsko), kde 
sa bude konať 

Svetový pohár pro-
fesionálov v pretlá-
čaní rukou. Drží-
me mu palce!
Radoslav Dobrovič

AWK B.Štiavnica
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IV. liga v stolnom 

tenise

TJ Župkov - LN TRA-
DE Banská Štiavnica 17:1

Družstvo LN TRADE ešte stále 
čaká na svoje prvé víťazstvo. Ten-
tokrát prehralo na stoloch vedúceho 
družstva TJ Župkov, a to jednoznač-
ne v pomere 1:17. Na výsledku sa 
podstatne podpísala neúčasť Sedí-
leka a zranenie Dobroviča st., ktorý 
zápas dohral len so sebazaprením. 
Snáď sa družstvu podarí túto „šnú-
ru“ prekonať na domácich stoloch 
proti Kremnici „B“, v nedeľu 9. 11. 
na „lesníckom“ internáte pod Kal-
váriou o 10:00 hod. Na tento zápas 
fanúšikov srdečne pozývame. JS

Stolný tenis
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 Kúpim dom do 1,5 mil. Sk, tel.č.: 
0905 733 711  Kúpim rekreač-
ný pozemok v okolí B. Štiavnice, 
tel.č. 0905 733 711  Kúpim alebo 
vezmem do prenájmu garáž v BŠ na 
sídlisku Drieňová, príp. pod Kalvá-
riou, tel.č.: 0908 910 372  Predám 
3-izbový byt v OV na Drieňovej, 
tel.č.: 0902 837 027  Predám sta-
vebný pozemok o výmere 836 m2 v 
časti Podsitnianska. Pozemok je v 
tichej časti s výhľadom na Sitno. Na 
pozemku je elektrika, voda a plyn 
sú v jeho blízkosti, tel.č.: 0903 507 
563  Predám 3-izbový byt na síd-
lisku Drieňová, čiastočne prerobe-
ný, tel.č.: 0908 579 925  Predám 
záhradnú chatku so záhradou na 
Štefultove v záhradkárskej osade, 
tel.č.: 045/6913858, 0907 090 084 

 Predám 3-izbový družstevný 
byt na Drieňovej v OV, cena doho-
dou, tel.č.: 0905 427 197  Predám 
3-izbový byt na Drieňovej, cena: 
1 300 000,-Sk, tel.č.: 0915 875 921 

 Predám 3-izbový byt Pod Kal-
váriou, cena dohodou, tel.č.: 0915 
809 704  Ponúkame priestory na 
prenájom: výrobné - 1.200,-Sk m2/
rok (+energie) 250 m2; skladové - 
1.000,- Sk m2/rok (+energie) 500 
m2; predajné - 1.900,- Sk m2/rok 
(+energie) 55 m2. Tabaková ulica, 
Malé trhovisko, tel.č: 0910 932 710 

 Ponúkam bytové priestory na 
prenájom (bez energií): rodinný 
dom 300 m2 - stredne vybavený, 
18.000,-Sk/mesiac; rodinný dom 
300 m2 - vybavený, 25.000,-Sk/
mesiac; trojizbový byt - vybavený, 
12.000,-Sk/mesiac; trojizbový byt 
- stredne vybavený, 10.000,-Sk/
mesiac. Vhodné aj na podnikanie v 
oblasti služieb (prevádzku penzió-
nu, kaviareň, kaderníctvo, kozme-
tika, salón, a pod.). Tabaková ulica, 
tel.č: 0910 932 710  Odstúpim 
nebytové priestory na Drieňovej 
pri ZŠ, cena dohodou, tel.č.: 0908 
967 012  Dám do prenájmu Ex-
kluzívny byt (200m2) v centre BŠ, 
len pre náročného, tel.č.: 0905 658 
224  Dám do prenájmu veľký 
mezometový byt, vlastný dvor, no-
vostavba, blízko centra BŠ, tel.č.: 
0905 658 224  Dáme do prená-
jmu obchodné priestory so zaria-
dením v BŠ na Ul. Dolná, tel.č.: 
0905 192 688  Prenajmem zaria-
dený 1-izbový byt na Povrazníku 
od 1.12.2008. Nájomné 5 000,-Sk/

mesiac, tel.č.: 0905 950 337  Pre-
najmem 2-izbový zariadený byt. 
Cena 10.000,-Sk + energie, tel.č.: 
0910 932 710  Prenajmeme 4-iz-
bový byt v Banskej Štiavnici (oproti 
Autoškole Bosák), cena mesačného 
nájmu 11 000,-Sk (bez energií), 
tel.č.: 0908 551 422  Prenajmem 
3-izbový zariadený byt v Banskej 
Štiavnici na sídlisku Drieňová od 
1.1.2009, tel.č.: 0903 785 660  Vy-
mením 2-izbový byt za 3-izbový 
alebo za RD + doplatok, tel.č.: 0918 
129 708

INZERCIA

Inzercia

Služby

Kariéra

Reality

10.11.2008 Pondelok
Slepačí vývar s rezancami• 
Pečené rybie filé, zemiaková • 
kaša

11.11.2008 Utorok
Liptovská fazuľová s údeným• 
Osie hniezda• 

12.11.2008 Streda
Hŕstková polievka• 
Koložvarská kapusta, opekané • 
zemiaky

13.11.2008 Štvrtok
Guláš• 
Palacinky s džemom• 

14.11.2008 Piatok
Hubová polievka s mrveničkou• 
Bravčové na rasci, ryža • 

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

Záujemcovia môžu navštíviť predajňu Taliansky metrový textil na Ul. A. 
Kmeťa, kde je časť modelov spoločenských, letných šiat a kabátov. Niektoré 
modely si môžete pozrieť na firemnej stránke www.bejaneve.sk. Taktiež 
je možnosť zapožičania na slávnostné príležitosti. 

Akékoľvek otázky a dotazy na tel. č. 0903 517493, 0907578982. 
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Veľký výpredaj kolekcie firmy

Bejanéve

STAVEBNO – STOLÁRSKA 
FIRMA

info 0918 518 744info 0918 518 744

prijme 

zamestnancov 

do TPP

LEKÁREŇ HELIOS POD POŠTOU
vás pozýva

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

nájdete u nás širokú ponuku zna�iek:

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

rád vás obslúži náš nový personál
+ široká ponuka 

veterinárnych prípravkov
 Kúpim metrovicu, tel.č.: 0908 

531 348  Predám štiepané dre-
vo, 30 cm dlhé, tel.č.: 0914 138 988 

Predám železný ROXOR 12 za 
polovičnú cenu, tel.č.: 0908 459 829 

 Predám tatranský profi l – brúse-
ný I. trieda 120,-Sk, II. trieda 105,-
Sk, doveziem, tel.č.: 0907 819 880, 
0911 819 880  Predám lúpané 
orechy, tel.č.: 0903 127 352

 Prijmeme predavačku na TPP 
(Bižutéria LULU), tel.č.: 0908 227 
552  Hľadám učiteľa (-ku) talian-
činy, tel.č.: 0911 990 953  Divi-
dend Manufacturing, a.s., Tabako-
vá 1 , Banská Štiavnica, príjme do 
pracovného pomeru s nástupom 
ihneď technického manažéra. Po-
žadujeme: min.úplné stredoškol-
ské vzdelanie techn. zamerania, 
technické myslenie, organizačné 
schopnosti, manažérske zručnosti, 
ovládanie práce s PC (Word, Excel, 
Internet...), prax vítaná, znalosť NJ 
príp. AJ vítaná. Ponúkame: stabil-
ná práca v mladom a dynamickom 
kolektíve, dobré platové ohodno-
tenie. Bližšie informácie na t.č. 
045/6921 132, 0903775996

 Murárske práce, tel. č.: 0903 271 
161  Zasklenie okien, sklom 3 
mm/1m2 330,-Sk pre podnikateľov 
zľava – dovoz možný v BŠ, tel.č.: 
0905 192 688, 045/6912471  Sa-
lón NIKA ponúka na zapožičanie 
zahraničné dámske svadobné šaty, 
šaty pre družičky, rôzne doplnky, 
ozdoby na auto za výhodné ceny. 
Kontakt: Ulica 8.Mája 16, pod Kal-
váriou, Banská Štiavnica, telefónne 
číslo: 045/6912894, 0905 944 087


