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Leoni AG je nemecká spoločnosť 

so sídlom v Norimbergu, ktorá je 

svetovo uznávaným výrobcom 

izolovaných vodičov, káblov pre 

elektrotechnický priemysel a 

káblových zväzkov pre automo-

bilový priemysel. Celosvetovo 

zamestnáva LEONI Group viac ako 

32 000 ľudí v 60 podnikoch a v 22 

krajinách. 

V súčasnosti má spoločnosť viac 
ako 3 900 zamestnancov v 2 výrob-
ných prevádzkach v Trenčíne a Ila-
ve. Nosnú časť výrobného progra-
mu v Trenčíne predstavuje výroba 
káblových zostáv pre spoločnosť 
Porsche a výroba cca 1 000 druhov 
rozvodových káblov pre odberate-
ľov Bosch, Vabco, VDO, Siemens 
a iných. V prevádzke Ilava sa vy-
rábajú káblové zostavy pre auto-
mobilku BMW. Celá produkcia je 

určená na vývoz do Nemecka. 
Svoju prevádzku fi rma Leoni 

Autokabel Slowakia hodlala otvo-

riť aj v Banskej Štiavnici. Vedenie 
mesta Banská Štiavnica v spolu-
práci s Úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Banskej Štiavnici 
sa s veľkým úsilím snažilo vytvo-
riť fi rme Leoni vhodné podmienky 
pre budúcu prevádzku, ktorá mala 
záujem zamestnať v našom regióne 
cca 150 ľudí. S vedením fi rmy Le-
oni prebiehala niekoľko mesiacov 
vzájomná kooperácia, stretnutia 
a rokovania. Súčasná svetová fi -
nančná kríza však sľubné kroky 
rozšírenia kapacít koncernu Leoni 
v Banskej Štiavnici načas poza-
stavila. Na aktuálnu situáciu sme 
sa preto opýtali riaditeľa Odboru 
služieb zamestnanosti ÚPSVaR v 
B.Štiavnici Ing. Jozefa Garaja.
Pán riaditeľ, koľko UoZ z ÚPSVaR 
v B.Štiavnici sa zapojilo do výbe-
rového pohovoru (prezentácie) 
konaného v Kine Akademik v 
B.Štiavnici? 
„Prezentácie sa zúčastnilo cca 
400ľudí.“ pokračovanie na 4.str.

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

Súťažná otázka:
Ferdinand bol nespokojný so se-

bou a so svetom. Navyše, začali sa 

hmly a dažde. Potĺkať sa po horách 
stratilo pôvab. Preto nariadil, aby sa 
celá suita presunula podstatne bliž-
šie k Viedni. 

Potrebujem aktivovať svojho du-
cha, - povedal záhadne. Na tento 
účel podľa neho najlepšie vyhovoval 
kaštieľ vo Svätom Antone. Na mier-
nom kopci nad skromnou dedinkou. 
Blízo pri kedysi bohatom a teraz 
umierajúcom stredovekom slobod-
nom kráľovskom meste Banskej 
Štiavnici. Štvorcová stavba s elegant-
ným nádvorím uprostred fascinova-
la Ferdinanda svojou numerológiou 
(365 okien, 52 izieb, 12 komínov...), 

dokončenie na 10.str.

Pôvodné plány spoločnosti v banskoštiavnickom regióne pozastavila svetová fi nančná kríza

Firma Leoni u nás zatiaľ nebude!

Vianočná súťaž Štiavnických novín

Deň otvorených dverí vo fi rme LEONI Ilava 13.9.2008.
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Primátor mesta Mgr. Pa-
vol Balžanka zvolal riadne 
mestské zastupiteľstvo, ktoré 
sa uskutoční dňa 27.11.2008 
(štvrtok) o 9.hod. v zasadač-
ke Mestského úradu, č.dv. 4. 
Do programu sa pravidelne 
zaraďujú aj interpelácie ob-
čanov. Ste srdečne vítaní!

Pozvánka

Počas uplynulého týždňa MsPo 
odchytila 5 zatúlaných psov, kto-
rí boli umiestnení v karanténnej 
stanici na Technických službách. 
Mestská polícia upozorňuje ob-
čanov, že v blízkej dobe nemôže 
odchytávať psov, nakoľko je ka-
ranténna stanica plne obsadená. 

Mestská polícia upozorňuje 
podnikateľov, ktorí sa zaobera-
jú obchodnou činnosťou a majú 
na území mesta prevádzky, že 
sa v našom meste objavil pod-
vodník, ktorý od zamestnancov 
pýta peniaze za dodaný tovar s 
tvrdením, že ide do auta zobrať 
potvrdenku o prevzatí peňazí, 
naspäť sa však už nevráti. Pre-
verte si preto všetky informácie 
u svojich zamestnávateľov a až 
potom realizujte platbu. Vyhnete 
sa tak nepredvídaným výdavkom 
zo svojej peňaženky. 

Dňa 7.11.2008 o 23.05 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že pred reštauračným zariade-
ním Tola na sídlisku Drieňová sa 
nachádza skupina mladých ľudí, 
ktorá svojím konaním ruší nočný 
pokoj. Priestupok bol riešený v 
zmysle Zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch. 

JUDr. Dušan Lukačko 

náčelník MsPo 

Cenzúra alebo nie?
Chcela by som sa opýtať, ako 

vlastne vyberáte príspevky, ktoré 
tu uverejňujete. Mám pocit, že sem 
zverejníte len tie, ktoré vám vyho-
vujú a na ktoré viete dať odpoveď, 
ktorá na vás vrhá pekné svetlo. Ak 
je demokracia, tak by sa tu mali 
objaviť všetky príspevky občanov, 
samozrejme nie tie, ktoré narú-
šajú morálku, sú vulgárne alebo 
úplne nevhodné svojím obsahom. 
Prednedávnom som sem dala prí-
spevok o autobusovej doprave v 
meste, no niekam sa stratil. A mys-
lím, že to zaujíma veľa obyvateľov. 
Prečo prázdne autobusy chodia 
cez mesto, prečo nemajú povole-
né zobrať na zástavkách tých pár 
ľudí? Ak chceme vylúčiť dopravu 
hore mestom, tak potom nech sa 
tam nepremávajú denne prázdne 
spoje. To je, myslím, rozhodnutie, 
ktoré nemá logiku. Dúfam, že mi 
odpoviete a nestratí sa aj tento prí-
spevok medzi nežiaducimi. 
Odpoveď:

Úlohou čiernej skrinky nie je byť 
diskusným fórom ani infocentrom, 
ale prijímať podnety a v prípade 
oprávnenosti urobiť nápravu, aj bez 
písomnej odpovede. Samospráva si 
taktiež vyhradzuje právo písomne 
reagovať len na vybrané príspev-
ky. Celý článok k úlohe čiernej 
skrinky je uverejnený v ŠN č.38. 

Výpredaje na ZŠ
Dobrý deň, prosím Vás chcem 

sa opýtať ako je riešený prenájom 
priestorov vo vestibuloch na ZŠ pri 
tzv. „Výpredajoch“ rôznych fi riem?
Odpoveď:

Nájom priestorov je zabezpe-
čovaný v spolupráci so zriaďova-
teľom školy. V prípade krátko-
dobého nájmu, menej ako tri dni, 
rozhoduje riaditeľ školy. Nájomná 
zmluva je však vždy a v nej ná-
jom za priestory plus náklady na 
energie, zadefi novaná podľa Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta 
Banská Štiavnica č.109/2004. Ten 
nájom nie je malý poplatok napr. 
8 hodín 2.000,- Sk. V prípade, že 
zamestnáva niekoho predajca ne-
legálne, nie je v kompetencii RŠ 
kontrolovať vzťah predajcu a pre-
dávajúcich. Obviňovať neadresne, 
anonymne je jednoduché ale, žiaľ-
bohu, aj nekorektné.

Mgr. Ján Maruniak, Základ-
ná škola Jozefa Horáka, Ul. Pavla 
Dobšinského 17, 969 22 Banská 
Štiavnica, tel./fax: 045/6921463. 
Bližšie k téme bol uverejnený člá-
nok v ŠN č.39.

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

Vyberáme z čiernej skrinky

Bolo...
18.11.

Príprava relácie pre VIO TV. -
Prípravné stretnutie zástupcov  -

miest Banská Štiavnica, Šahy a 
Vác k projektu cezhraničnej spo-
lupráce Interreg. 

Pracovné stretnutie s riadite- -
ľom Slovenského inštitútu v Bu-
dapešti a so zástupcami SBM v 
Banskej Štiavnici.
20.11.

Pracovné stretnutie na Minis- -
terstve hospodárstva SR k ana-
lýze možností uplatnenia špeci-
fi ckých ekonomických nástrojov 
pre podporu cestovného ruchu v 
okrese Banská Štiavnica. 

Bude...
24.11.

Prijatie darcov krvi – držiteľov  -
striebornej, zlatej a diamantovej 
Jánskeho plakety na Radnici.
25.11.

Zasadnutie Rady Združenia  -
historických miest a obcí SR.

Snem Združenia historických  -
miest a obcí SR.

Prezentácia knihy Banská Štiav- -
nica na starých pohľadniciach.
27.11.

Zasadnutie Mestského zastupi- -
teľstva.

Andrea Benediktyová

Vybudovanie záchytnej mreže na zachytávanie povrchovej vody na MK Ul. 
Dolná. Práce zabezpečili TS v 45. týždni.
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Rozmiestňovanie VKK na jesen-

né čistenie.

VKK budú pristavené na na-
sledovných uliciach: 
Dolná (pri výškových panelá-
koch), Športová, 1.mája

Doba pristavenia VKK bude 
od 21.11.2008 do 28.11.2008.

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

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

Heiler Peter 

riaditeľ podniku

Technické služby 
informujú...
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Polícia informuje 

13.novembra v zasadacej sieni 

radnice sa zišiel primátor mesta 

a poslanci s obyvateľmi Starého 

mesta, historického centra a obyt-

nej štvrte Pod Kalváriou. 

Takéto stretnutia vedenie mesta 
organizuje pravidelne v rôznych 
častiach mesta. Občania majú mož-
nosť predniesť svoje priania, sťaž-
nosti, návrhy na lepšie fungovanie 
vecí verejných. Účasť býva rôzna 
– od preplnenej sály (Štefultov) až 
po zopár jednotlivcov. Tento raz to 
bola tá druhá alternatíva. Primátor 
usúdil, že sú dve možnosti: buď sú 
občania so všetkým spokojní, alebo 
rezignovali na akékoľvek pripomien-

ky. Okrem primátora P.Balžanku na 
stretnutie prišli viceprimátor J. Ča-
bák, poslanci H.Hilbert, P.Mravec, 
P.Ivaška a náčelník Mestskej polície 
D.Lukačko. Pomer vedenia mesta a 
účastníkov stretnutia bol vyrovnaný. 
Občanov trápi stav viacerých ulíc – 
Farskej, Remeselníckej, odbočiek z 
cesty na Jergištôlňu, výmole, hra-
banie lístia, osvetlenie, parkovanie, 
stav oporných múrov, zimná údrž-
ba, poškodený vodovod, zatekanie 
pivnice, kanalizácia, nedostatočná 
obchodná sieť, chýbajúce služby. Na 
niektoré otázky primátor, vicepri-
mátor a poslanci odpovedali hneď, 
niektoré pripomienky si poznačili 
s prísľubom ich riešenia. Podľa slov 

primátora vedenie mesta sa usilu-
je udržať v centre aspoň základné 
obchody – potraviny, mäsiarstvo, 
pekáreň symbolickým nájomným. 
Obracia sa na obyvateľov mesta, 
aby nakupovali predovšetkým v 
štiavnických obchodoch, a tak im 
pomohli udržať sa v neľútostnom 
trhovom konkurenčnom boji. Zá-
nik viacerých obchodov súvisí s 
ubúdaním kupujúcich.

Je na škodu, že príležitosť stret-
núť sa s vedením mesta nevyužili 
viacerí občania. Jednoduchšie je 
asi nadávať a frfl ať v súkromí a po 
krčmách. Ale takto sa veci verejné 
nepohnú dopredu a problémy ne-
vyriešia. NB

Stretnutie s občanmi

V Štiavnických novinách 

č.41/2008 sme vás informovali 

o novinkách v oblasti separácie 

odpadov na cintorínoch. Po 

prvom týždni zavedenia nového 

systému prinášame jeho prvé 

výsledky a aj informácie o vplyve 

takejto separácie na poplatky 

občanov za odpad. 

V dňoch 28. - 31.10.2008 boli 
namiesto veľkokapacitných kon-
tajnerov (VKK) pri cintorínoch 
umiestňované 1100 l nádoby na 
separovaný odpad (papier, plasty, 
sklo), bioodpad a zmesový komu-
nálny odpad a 240 l nádoba na ko-
vové obaly a nápojové kartóny. Po 
prvom týždni sme skontrolovali 
separáciu v nových nádobách na 
troch cintorínoch: Frauenberg, Za 
Piarskou bránou a Lazaret.

Mnohých návštevníkov cintorí-
nov môžeme pochváliť za správnu 
separáciu odpadu: kvety odhadzo-
vali do nádob na bioodpad, plas-
tové kahance do nádob na plasty 
a sklenené kahance do nádob na 
sklo (cintorín Frauenberg a Za 
Piarskou bránou). Pri cintoríne Za 
Piarskou bránou sme zaznamena-
li, že niektorí návštevníci kvety a 
zmesový komunálny odpad há-
dzali do nádoby na sklo.

S veľmi zlými výsledkami sme 
sa však stretli pri kontrole nádob 

na separovaný zber pri cintoríne 
Lazaret. Modrú nádobu na papier 
niektorí z občanov (alebo chatá-
rov) využili na zbavenie sa staveb-
ného odpadu, pri nádobách bolo 
tiež odložené vrece s komunálnym 
a stavebným odpadom. 

Pri všetkých cintorínoch, kto-
ré sme kontrolovali a kde boli 
umiestnené nové nádoby, bolo 
zaznamenané, že červenú nádobu, 
do ktorej patria nápojové kartóny 
a kovy, ľudia využívali na zmesový 
komunálny odpad aj napriek tomu, 
že hneď vedľa bola umiestnená 

nádoba na zmesový KO. Z toho 
sme sa presvedčili, že je o týchto 
komoditách malá informovanosť. 
Preto sa v nasledujúcich článkoch 
a informačných letákoch budeme 
zvlášť zaoberať separáciou práve 
týchto (nových) komodít.
Ako vplýva (ne) správna separá-
cia odpadov na cintorínoch na 
poplatky občanov za komunálny 
odpad?

Poplatok za odpady platí každý 
občan, ktorý má na území danej 
obce/mesta trvalý pobyt. 

pokračovanie na 6.str.

Záujem občanov o stretnutie s vedením mesta bol minimálny

Informovanosť občanov o separovanom zbere je potrebné zvýšiť

Výsledky separácie odpadov

Nepovolená jazda
Dňa 12.10.2008 v čase o 03.05 
hod. pri výkone obchôdzkovej 
služby príslušníci Obvodného 
oddelenia PZ v Banskej Štiavnici 
zastavili osobné motorové vozi-
dlo zn. Ford Scorpio ev. čísla ZH-
849 AX, a to na ul. Antona Pecha 
pri dome č. 22, kde vodič M.B. z 
Banskej Štiavnici časť Šobov vie-
dol toto vozidlo aj napriek tomu, 
že nie je držiteľom vodičského 
preukazu a v súčasnej dobe má 
zákaz viesť akékoľvek motorové 
vozidlá na základe rozhodnu-
tia Okresného súdu v Žiari nad 
Hronom v trvaní 3 rokov, čím 
maril výkon úradného rozhod-
nutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) 
Tr. Zákona.
Za uvedený skutok hrozí pácha-
teľovi odňatie slobody až na dva 
roky. 

Vypátranie páchateľov
Vynikajúcou profesionálnou 
prácou príslušníkov Obvodného 
oddelenia PZ v Banskej Štiavni-
ci boli zistení páchatelia (Z.T. z 
Banskej Štiavnici a J.K. z Nitrian-
skeho Pravna), ktorí sa dopustili 
krádeže vlámaním do chaty č. 
159 v obci Banský Studenec, do 
ktorej sa vlámali dňa 17.10.2008 
vo večerných hodinách a odcu-
dzené veci rozpredali neznámej 
osobe v meste Zvolen, v druhom 
prípade dňa 10.11.2008 taktiež 
vykradli neuzamknutú a neza-
bezpečenú garáž pri dome č. 133 
v tejto obci, kde rôzne odcudze-
né náradie odpredal Z.T. určitej 
osobe. Za uvedené skutky hrozí 
páchateľom za spáchané trestné 
činy formou spolupáchateľstva 
trest odňatia slobody až na dva 
roky.

Krádež v obchode
Dňa 11.10.2008 v čase o 10.10 
hod. bola v predajni CBA na Ul. 
L. Svobodu v Banskej Štiavnici 
pristihnutá personálom B.N. z 
Banskej Štiavnici, ktorá odcudzi-
la 1 ks Popradskú kávu v hodnote 
45,-Sk, pričom takéhoto konania 
sa dopustila už druhýkrát, kde 
v prvom prípade jej bola ude-
lená bloková pokuta, a to dňa 
16.7.2008 za obdobný skutok.
Za uvedený skutok hrozí pácha-
teľovi odňatie slobody až na dva 
roky. plk. JUDr. Gejza Volf

Riaditeľ OPP OR PZ ZH

Za Piarskou bránou: návštevníci 
hádzali kvety a zmesový komunálny 
odpad do zelenej nádoby na sklo.

Cintorín Frauenberg: Nesprávne 
využitie nádob na separovanie ná-
pojových kartónov a kovov.
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dokončenie z 1.str.

Podľa akých kritérií sa robil výber 
UoZ na prezentáciu fi rmy Leoni?
Výber UoZ bol riešený informáciou 
starostov regiónu B.Štiavnica, ako 
aj oboznámením UoZ, pri kontak-
toch na jednotlivých pracoviskách 
Úradu práce a inzerciách v ŠN a na 
internetovej stránke úradu.
Aké požiadavky mala fi rma Leo-
ni na UoZ? 
Firma nemala bližšiu špecifi káciu 
(podmienkou bol dobrý zdravotný 
stav).
ŠN: Aké informácie od UoZ fi r-
ma Leoni požadovala vyplniť na 
dotazníkoch? 
Základné informácie o záujemcovi 
(vek, vzdelanie, posledné zamest-
nanie).
ŠN: Koľko UoZ chcela fi rma za-
mestnať v B.Štiavnici a na aké 
pracovné pozície? 
Uvažovala o zamestnaní 150 pra-
covníkov s 80% podielom žien na 
pozície pracovník na linke, nasta-

vovač, skladník. Išlo by o výrobu 
káblových zväzkov do automobilov.
ŠN: Kde chcela fi rma Leoni vy-
tvoriť svoju prevádzku v B.Štia-
vnici?
Uvažovala o priestoroch fi rmy 
SVETRO.
ŠN: Akú výšku miezd ponúkala 
fi rma Leoni UoZ a výhody pre 
budúcich zamestnancov? 
Hovorilo sa o 14 000,-Sk, 13.,14.
plat, prémie pri plnení výkonnost-
ných noriem.
ŠN: Aké dôvody viedli fi rmu k 
rozhodnutiu nevytvoriť prevádz-
ku na Slovensku, v BŠ? 
Dňa 7.11.2008 nám fi rma LEONI 
oznámila nasledovné:
„Súčasná fi nančná kríza, ktorá sa 
dotýka aj automobilového priemys-
lu, spôsobila, že sme museli naše 
pôvodné plány v regióne Banská 
Štiavnica pozastaviť. Chceli by sme 
však zdôrazniť, že máme do budúc-
nosti naďalej záujem o spoluprácu. 
Budeme vás kontaktovať, ako náhle 

bude možné odhadnúť, akým sme-
rom sa celá situácia bude vyvíjať.“ 
(Ralf Singmann, konateľ spol. Leoni 
Autokabel Slowakia, s.r.o.)
ŠN: Koľko je v súčasnosti UoZ, 
ktorí sú vedení v evidencii na 
ÚPSVaR v BŠ?
Počet UoZ ku 31.10.2008 za 
okres B.Štiavnica evidovaných na 
ÚPSVaR: 1 092 UoZ z toho muži: 
463, ženy: 629.
ŠN: Aké projekty pripravuje 
ÚPSVaR v BŠ pre UoZ v rámci 
APTP v blízkej budúcnosti? 
V súčasnosti ÚPSVaR pripravuje 
Plán zamestnanosti na rok 2009 s 
Plánom vzdelávania pre trh práce. 
Po schválení uvedeného dokumen-
tu vás budeme o našich aktivitách 
na rok 2009 informovať.

O ďalších pripravovaných akti-
vitách a nových pracovných prí-
ležitostiach vás budeme na strán-
kach ŠN v budúcnosti pravidelne 
informovať.  Mgr. Michal Kríž

ÚPSVaR pripravuje na rok 2009 „Plán vzdelávania pre trh práce“

Leoni u nás zatiaľ nebude

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje osobitné ponukové konanie na 
nájom dočasne prebytočného majetku štátu – prízemných priestorov 

Účelového zariadenia Ministerstva kultúry SR 
na Námestí sv. Trojice č. 9 v Banskej Štiavnici pozostávajúcich z:

obchodného priestoru (3 miestnosti) s celkovou plochou 75 m• 2 ,

skladu, kancelárie a sociálnych priestorov s celkovou plochou 23 m• 2 - vedľajší priestor,

výstavných priestorov (2 miestnosti) s celkovou plochou 80,5 m• 2 - obchodný priestor,

skladov a sociálnych zariadení s celkovou plochou 44 m• 2 - vedľajší priestor,

vstupného priestoru s plochou 22 m• 2 - vedľajší priestor. 

Priestory sú nezariadené a tvoria oddelenú časť zrekonštruovaného objektu.

Na osobitnom ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. Minimál-

na cena nájmu je 750,- Sk (24,895 EUR)/m2/rok za obchodný priestor a 400,- Sk (13,278€)/

m2/rok za vedľajší priestor. Platby za energie a služby spojené s nájmom záujemca uhrádza 

zvlášť.

Ponuka výšky ceny nájmu musí obsahovať údaj: cena Sk(EUR)/m2/rok. Správca uzatvorí 

nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. Uprednostne-

ný bude záujemca, ktorý ponúkne využívať priestory na kancelárske účely, knižnú, výstav-

nú, ľudovoumeleckú alebo inú kultúrno – osvetovú prezentáciu.

Lehota na podanie ponuky je stanovená do 10 dní od zverejnenia inzerátu.

Záujemca svoju ponuku s návrhom spôsobu využitia priestorov môže zaslať v zalepenej 

obálke označenej heslom „NÁJOM Banská Štiavnica - neotvárať“ na adresu: Minister-
stvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava. 
Záujemca doloží originál alebo overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať nie staršiu 

ako 3 mesiace a výpis z registra trestov fyzickej osoby alebo štatutárov právnickej osoby 

nie starší ako 1 mesiac. Na ponuky, ktoré neobsahujú uvedené doklady alebo na ponuky, 

kde nebude správny a jasný údaj, komisia nebude prihliadať pri vyhodnocovaní ponúk.

Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.

Dňa 18.11. 2008 sa zišla na svo-

jom riadom zasadnutí Komisia 

kultúry pri MsZ v B. Štiavnici.

Komisia kultúry sa zaoberala 
predloženými návrhmi a dopln-
kami návrhov ôsmich VZN Mes-
ta Banská Štiavnica, a to: 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. A. 
4/2008 o príspevkoch na čias-
točnú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Banská Štiavnica
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. B. 
3/2005, ktorým sa vydáva Po-
riadok na cintorínoch v meste 
B. Štiavnica
Návrh VZN č.1/2007 o posky-C. 
tovaní fi nančných príspevkov 
na vykonávanie opatrení soci-
álnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately
Návrh k VZN o spôsobe ur-D. 
čenia úhrady, výške úhrady 
a spôsobe platenia úhrady za 
opatrovateľskú službu
Návrh k Dodatku č. 1 VZN č. E. 
5/2005 o vodení psa a pohybe 
psa na verejných priestran-
stvách
Návrh VZN o používaní zá-F. 
bavnej pyrotechniky na území 
mesta B. Štiavnica 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN G. 

č.11/1995 o sprievodcovskej 
činnosti v meste B. Štiavnica
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. H. 

3/2007 o poplatkoch za zne-
čisťovanie ovzdušia malými 
zdrojmi znečisťovania
Komisia kultúry si tiež navrhla 

plán práce na 1. polrok 2009 a v 
bode „Rôzne“ sa zaoberala kul-
túrnymi aktivitami v najbližšom 
uplynulom, ako aj nasledujúcom 
období. Podrobnejší zápis zo za-
sadnutia sa nachádza na www.
banskastiavnica.sk (občan - sa-
mospráva - komisie) kk

Zasadnutie 
Kultúrnej komisie

Inzercia
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Jazyková polícia

dokončenie z 5.str.

V poplatku je zahrnutý zvoz a 
likvidácia zmesového komunál-
neho odpadu, ktorý občania vy-
produkujú doma a na verejných 
priestranstvách (parky, cintoríny). 
Separované zložky (papier, plasty, 
sklo, kovy, nápojové kartóny) sú 
odvážané zadarmo, nakoľko je to 
surovina s ktorou sa obchoduje a 
príjmy z predajov týchto komo-
dít sú príjmami pre mesto (Tech-
nické služby). To znamená, že ak 
občania vyseparujú viac, bude 
mať mesto vyššie príjmy do roz-
počtu za odpady. V tom prípade 
je možné predpokladať zníženie 
poplatkov za odpady pre občanov. 
V opačnom prípade sa poplatok 
bude zvyšovať, lebo náklady na 
odvoz a likvidáciu zmesového od-

padu sú iba náklady – z toho nie sú 
žiadne príjmy! 31.12.2008 skládka 
Principlac ukončuje prevádzku, 
takže odpady bude potrebné voziť 
na vzdialenejšie skládky. To zna-
mená, že odvoz a likvidácia zme-
sového KO bude nákladnejšia. 
Preto vyzývame občanov, aby se-
parovali a separovali správne, inak 
budú platiť viac. Nielen ak nebudú 
správne separovať doma, ale ani 
na verejných priestranstvách. Mu-
sia si jednoducho uvedomiť, že ak 
niekto použije nesprávne nádobu 
(napr. uložením stavebného odpa-
du), tým sa znehodnotí celý obsah 
nádoby a náklady na likvidáciu 
tohto odpadu zaplatia oni sami 
bez toho, aby to zapríčinili.
Toto je iba začiatok. 

Mesto Banská Štiavnica plánu-

je ďalší rozvoj v oblasti separá-
cie odpadu. Prvým krokom boli 
cintoríny, kde bolo zaznamenané 
zbavovanie odpadov nielen zo 
strany návštevníkov cintorínov 
(častokrát tam bol vyhodený sta-
rý televízor a pravidelne sa tam 
objavovali stavebné odpady). Pre-
to sa separácia začala na týchto 
miestach. Pokračovaním bude 
pravidelné informovanie občanov 
prostredníctvom letákov, nové 
nádoby na separáciu a monitoro-
vanie problémových miest kame-
rami, aby pôvodcovia odpadov 
nezostali v anonymite a naďalej sa 
nezbavovali odpadov za náklady 
svojich susedov a ostatných spolu-
občanov.  Ivana Malešová

EPIK, s.r.o. - tvorcovia koncepcie separova-

ného zberu v Banskoštiavnickom regióne

Počuli sme, prečítali sme si

„Moja manželka sa do mojich 
profesných vecí nemontuje“. 
(Markíza 8.4.2008, Ordinácia...)
Správne: do profesijných
„Príčinou je ich nevyhovujúce 
profesné vzdelanie“. (MY, noviny 
Žiarskej kotliny 7.10.2008)
Správne: profesijné 
„... s ktorým profesne spolupra-
coval.“ (STV 1 23.7.2008, Správy)
Správne: profesijne
Od podstatného mena profe-
sia sú odvodené prídavné mená 
profesiový a profesijný. Prí-
davné meno profesný v Krátkom 
slovníku slov. jazyka nenájdete 
a podčiarkne vám ho aj počítač. 
Preto ho nepoužívajte a nahraďte 
slovom profesijný. NB

V týchto dňoch v novembri a 
decembri v Banskej Štiavnici sa 
koná výstava reprezentačných 
obrazových publikácií o Slo-
vensku z tvorby renomovaných 
fotopublicistov Vladimíra Bártu 
a Vlada Bartu mladšieho. Ban-
skoštiavnický rodák svojim kra-
janom predstaví výpravné foto-
grafi cké knihy, ktoré boli úspešné 
na medzinárodných knižných 
veľtrhoch a salónoch: Slovensko 
medzi nebom a zemou, Tatry ča-
rovné, Národné parky Slovenska, 
Nízke Tatry, Ľudová klenotnica 
Slovenska, Krajina môjho srd-
ca, Slovenské hory – Hory moje 
hory, Slovenské hrady, Slovensko 
v panorámach, Národné kultúr-
ne pamiatky Slovenska a nebude 
chýbať ani titul Nad Slovenskom, 
ktorý bol ocenený ako Najkrajšia 
kniha o Slovensku za rok 2007. 
Výstava najúspešnejších kníh 
Vladimíra Bártu a jeho syna v 
banskoštiavnickom kníhkupec-
tve u pani Drbohlavovej potrvá 

do konca tohto 
roku a je spo-
jená s preda-
jom týchto 
k r á s n y c h 
k n i ž n ý c h 
diel.

AB ART press

Vladimír Bárta 
vystavuje 
v B.Štiavnici

Vydavateľstvo DAJAMA sa v rámci 

edície Mestá na starých pohľadni-

ciach venuje objavovaniu dávnej 

a niekedy už zabudnutej kráse 

slovenských miest. 

Čaro starých pohľadníc totiž po-
skytuje výraznejší zážitok a plnšie 
precítenie opisovaného miesta ako 
napr. súčasné fotografi e či ilustrá-
cie. Po úspešných tituloch Tren-
čín, Levice, Nitra, Trnava, Vysoké 
Tatry, Žilina, Rimavská Sobota a 
Bratislava na starých pohľadni-
ciach vydavateľstvo pripravilo v 
poradí už deviatu publikáciu Ban-
ská Štiavnica na starých pohľadni-
ciach. 

Kniha autora Ivana Herčku je 
„pohľadnicovou“ prechádzkou 
starou Banskou Štiavnicou. Pred-
stavuje obraz mesta v prvej polovi-
ci 20. storočia, tak ako ho zachytili 
viacerí fotografi  a vydavatelia po-
hľadníc. Súbor viac ako 150 sta-
rých pohľadníc je zoradený topo-
grafi cky podľa jednotlivých častí 
mesta. Začína Starým zámkom a 
pokračuje ulicami a námestiami 
starej Banskej Štiavnice. Na záver 
sú predstavené aj predmestia a 
prechádzka po meste končí pred-
stavou pohľadnicových kuriozít 
Banskej Štiavnice.

Texty o jednotlivých častiach 
mesta, jeho uliciach a domoch opi-

sujú nielen ich históriu, ale sú obo-
hatené aj o rôzne príbehy, ktoré 

čitateľom pomôžu lepšie pochopiť 
mentalitu a spôsob života obyvate-
ľov Banskej Štiavnice v minulosti. 
Obsahová štruktúra a členenie jed-
notlivých kapitol taktiež prispieva 
k plnšiemu precíteniu mesta, kto-
rého zákutia očarovali a očaria 
každého návštevníka. 

Veríme, že publikácia si nájde 
svojich čitateľov nielen medzi 
Štiavničanmi, ale bude vhodnou 
inšpiráciou a pomôckou pri jej ob-
javovaní aj pre návštevníkov jed-
ného z najkrajších a najvýznam-
nejších miest Slovenska.

Kniha bude v predaji od 25. 11. 
2008 vo všetkých kníhkupectvách 
a Informačnom centre mesta Ban-
ská Štiavnica.

Daniel Kollár

Štiavnica na starých pohľadniciach

Budovy Baníckej akadémie na začiatku 20. storočia.

Odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu bude nákladnejšia

Výsledky separácie odpadov

Mesto Banská 
Štiavnica a Vyda-
vateľstvo Dajama 

vás pozývajú na stretnutie 
pri príležitosti prezentácie 
knihy „Banská Štiavnica na 
starých pohľadniciach“, ktoré 
sa uskutoční 25. novembra 
2008 o 16.hod. v Rubigalle, 
Nám. sv. Trojice 3, Banská 
Štiavnica. Na tejto prezentácii 
bude možné zakúpiť si knihu 
za zvýhodnenú cenu 300,-Sk. 
Organizátori podujatia vás 
srdečne pozývajú!

“
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Dňa 13.11.2008 sa uskutočnilo v 
prezidentskom a kniežacom salóne 
Baníckej krčmy pri štôlni Glanzen-
berg prijatie Ing. Jozefa Karabellyho, 
významného banského odborníka, 
banskoštiavnického podnikateľa a 
politického funkcionára u predsedu 
Banskoštiavnicko-hodrušského ba-
níckeho spolku pri príležitosti jeho 
životného jubilea - päťdesiatin. Pri 
tejto príležitosti sa uskutočnil aj 
slávnostný šachtág so skokom cez 
kožu, počas ktorého bola opätovne 
preverená spôsobilosť jubilanta byť 
príslušníkom baníckeho stavu. Jubi-
lant strávil na pivnom sude neuve-
riteľne dlhý čas, vyše polhodiny, keď 
musel čeliť viacerým otázkam, do-
konca si ho podali aj dve delegátky 
Združenia starých smrští Slovenska, 
on však všetky úlohy, vrátane vypi-
tia krígľa piva Steiger „na ex“, zvlá-
dol aj vďaka dôkladnej príprave, 
ktorú absolvoval pod vedením svoj-
ho „krstného otca“ Jozefa Osvalda. 

Narodil sa 9.11.1958 v Banskej 
Bystrici v rodine JUDr. Ing. Jozefa 
Karabellyho, významnej osobnosti 
štátnej banskej správy na Slovensku. 
V Banskej Bystrici prežil časť det-
stva, kde absolvoval aj prvých 7 roč-
níkov základnej deväťročnej školy. V 
roku 1972 sa presťahovali do Brati-
slavy, tu získal aj stredné všeobecné 

vzdelanie absolvovaním gymnázia 
v roku 1978. V rokoch 1978 – 1982 
študoval na Baníckej fakulte Vysokej 
školy technickej v Košiciach, ktorej 
absolvovaním získal titul banského 
inžiniera. V roku 1982 nastúpil do 
zamestnania v Rudných baniach, 
š.p. Banská Bystrica, závod Banská 
Štiavnica, kde prešiel viacerými 
riadiacimi funkciami. Začínal ako 
revírnik v bani, neskôr vykonával 
funkciu vedúceho banského úseku č. 
1 až do začiatku roku 1992, keď do-
šlo z dôvodu útlmového programu 
rudného baníctva k zrušeniu závodu 
a vytvoreniu samostatnej prevádzky 
Rudných baní, š.p. Banská Bystrica 
v Banskej Štiavnici. Svoje pôsobe-
nie v Rudných baniach ukončil vo 
funkcii vedúceho oddelenia bezpeč-
nosti a hygieny práce k 31.12.1992. 
Bol aj banským záchranárom a na 
banskom závode vykonával neskôr 
aj funkciu veliteľa závodnej banskej 
záchrannej stanice. 

Po odchode z Rudných baní začal 
podnikať, keď sa stal spolumajite-
ľom obchodnej spoločnosti BAPA, 
s.r.o., Banská Štiavnica, uvedená 
spoločnosť mala v náplni vykoná-
vanie banskej činnosti a činnosti vy-
konávanej banským spôsobom, spo-
ločnosť mala určité podnikateľské 
zámery, napr. využitie ložiska dia-

tomitov na Močiari, k ich naplneniu 
však nedošlo. Ing. Karabelly neskôr 
začal podnikať aj ako živnostník, 
jeho fi rma KAMI vybudovala a pre-
vádzkuje Banícku krčmu pri štôlni 
Glanzenberg spolu s penziónom a 
obchodom na minerály, sklo-porce-
lán a zlatníctvo. 

Ing. Karabelly patrí medzi zakla-
dajúcich členov Banskoštiavnicko-
hodrušského baníckeho spolku a je 
dlhoročným členom jeho riadiaceho 
výboru. Veľmi aktívna je aj jeho 
činnosť v rámci podujatí banícke-
ho spolku, osobitne historických 
šachtágov, kde pravidelne zastáva 
funkciu slávneho fuchmajora. Veľmi 
pozitívne je potrebné hodnotiť tiež 
jeho ústretovosť, keď spolu so svojím 
otcom umožnili, aby banícky spolok 
mal korešpondenčnú adresu na ad-
rese jeho fi rmy. 

Je aj politicky aktívny, vykonáva 
funkciu predsedu okresnej organi-
zácie Slovenskej národnej strany v 
Banskej Štiavnici.

Do ďalších rokov želáme jubi-
lantovi hlavne pevné zdravie, veľa 
osobných a pracovných úspechov a 
súčasne vyslovujeme želanie, aby si 
vo svojom živote aj naďalej nachá-
dzal priestor na činnosť v baníckom 
spolku. Zdar Boh!

Ing. Milan Durbák

Ing. Jozef Karabelly päťdesiatročný 

Na spoločnú cestu životom sa 
vydali aj naši členovia a členky 
DHZ. Srdečne im blahoželáme!
23. augusta 2008 Miloš Zábudlý 
a Alexandra Perutková, 23. au-
gusta 2008 Ján Stračina a Jarmila 
Walnerová, 27. septembra 2008 
Henrich Maruniak a Alena Husi-
nová, 3. októbra 2008 Ján Sekereš 
a Jaroslava Medveďová

Vladimír Poprac, predseda DHZ

Hasičské
spravodajstvo

13.november je medzinárodný 

Deň nevidiacich. Je to na počesť 

Francúza Valentína HAUYA, 

ktorý sa ako jeden z prvých 

začal zaujímať o spoločenskú a 

kultúrnu budúcnosť nevidiacich 

a slabozrakých ľudí. V Paríži za-

ložil prvú školu pre nevidiacich. 

Narodil sa 13.novembra 1745. 

Medzinárodný Deň nevidiacich 

si pripomíname od roku 1946.

ÚNSS má okolo 7 000 členov 
združených v 70 ZO na celom 
Slovensku a bola založená 7.apríla 
1990. Naša Základná organizácia 
Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska v Banskej Štiavnici 
bola založená 22.11.2003. Tohto 
roku teda oslávime päť rokov od 
jej schválenia Ústrednou radou 
ÚNSS v Bratislave. Za tých päť 
rokov nášho trvania sa urobilo 
veľa akcií, ktoré boli nielen zá-
bavné, ale predovšetkým poučné. 
Niektoré z nich sa mohli uskutoč-
niť aj vďaka projektom, ktoré nám 
schválilo a fi nančne na ne prispe-
lo mesto Banská Štiavnica.

Každý rok oslávi naša ZO 
ÚNSS Deň nevidiacich aj prija-
tím našich členov na Mestskom 
úrade. Nebolo to inak ani tohto 
roku, čo si vysoko vážime. Chcela 
by som sa aj touto cestou poďa-
kovať za príjemný zážitok z tohto 
stretnutia prednostke Mestského 
úradu p.Babiakovej a p.Simoni-
desovej, ako aj p.Turčanovi za 
kultúrny program. Poďakovanie 
patrí aj za darčeky a príjemnú 
atmosféru, ktorú môžu vytvoriť 
iba ľudia, ktorí neodsúvajú žiad-
ne postihnutie na vedľajšiu koľaj. 
Ešte raz ďakujeme.

Alica Gajanová

predseda ZO ÚNSS BŠ

Deň nevidiacich

Vážení čitatelia, v novej rubrike 

Štiavnických Novín - ICM informu-

je, Vám chceme pravidelne, každé 

dva týždne prinášať aktuálne 

informácie z oblasti práce s deťmi 

a mládežou a priblížiť Vám činnosť 

Informačného centra mladých 

Banská Štiavnica. 

V rubrike Vás budeme infor-
movať nielen o našich aktivitách, 
ale aj o rôznych zaujímavých pod-
ujatiach, súťažiach, možnostiach 
vzdelávania, cestovania, akciách 
nielen pre mládež, ktoré aktuálne 
prebiehajú v rámci nášho regiónu, 
v rámci Slovenska, či EÚ. 

Tento týždeň by sme vám chceli 
dať do pozornosti dve súťaže pre 
mladých:
Fotografi cká súťaž Objektív vidí 
často to, čo my prehliadame určená 
všetkým kreatívnym ľuďom bez 
ohľadu na vek, ktorí chcú fotogra-
fi ou niečo povedať. Uzávierka sú-

ťaže je 30.11.2008. Témy súťažných 
fotografi í a detailnejšie informácie 
sú zverejnené na stránke http://
www.ocamiobjektivu.sk. 
X. ročníka literárnej súťaže sci-fi  
poviedka Keď si vymýšľam 2008 sa 
môže zúčastniť každý autor (žiak 
základnej školy alebo študent 
strednej školy) s nepublikovanou 
poviedkou napísanou v sloven-
skom jazyku v rozsahu max. 4 stra-
ny. Uzávierka súťaže je 15. decem-
bra 2008. Viac infomácií nájdete na 
http://www.muza.websity.sk.

Návštevou ICM Banská Štiavni-
ca získate jedinečnú príležitosť vy-
užiť naše informačno-poradenské 
služby poskytované konzultantom, 
bezplatný prístup k PC, k interne-
tu, možnosť bezplatného štúdia 
anglických a slovenských titulov v 
našej knižnici, a tiež možnosť ko-
pírovania a tlače dokumentov pre 
študijné účely za prijateľné ceny. 
Nakoľko spoločne s Klaudstu-

diom (p.Petrom Ivaškom) spolu-
pracujeme na projekte Senior PC 
Centrum, ponúkame svoje služby 
nielen mládeži, ale aj „skôr narode-
ným“ obyvateľom. 

Dúfame, že uvedená rubrika 
bude pre mladých ľudí, ale aj ši-
rokú verejnosť nielen zaujímavým 
zdrojom informácií, ale napríklad 
aj inšpiráciou k aktívnejšiemu a 
zmysluplnejšiemu tráveniu voľné-
ho času. 

Naše služby môžete využiť každý 
pracovný deň od 11. do 17. hodiny 
v nových priestoroch Informačné-
ho centra mladých Banská Štiavni-
ca na ulici 1. mája 4, v budove Ma-
terskej školy na druhom poschodí 
(MŠ Križovatka). Viac informácií o 
nás a našej činnosti získate na tel. 
čísle 045/692 21 51, http://www.
icm.sk a http://www.mladezbs.sk/.

Tešíme sa na Vašu návštevu!
Miriam Húšťavová 

riaditeľka ICM Banská Štiavnica 

ICM Banská Štiavnica informuje
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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

Múzeum vo Svätom Antone zís-

kalo Grant vo výške 700.000,-Sk 

(23 235,74€).

Aby sa dedičstvo minulých ge-
nerácií zachovalo pre budúce, 
musí byť ochrana zbierkových 
predmetov jednou z prvoradých 
úloh múzea. Túto povinnosť ukla-
dá múzeám aj zákon o múzeách 
a galériách a o ochrane predme-
tov múzejnej a galerijnej hodnoty 
č.115/1998 Z.z. v znení neskorších 
predpisov - vykonávať odbornú 
ochranu zbierkových predmetov 
ich základným ošetrovaním, kon-
zervovaním, preparovaním a reš-
taurovaním.

Základné ošetrenie zbierkových 
predmetov, t.j. konzervovanie a 
preparovanie si múzeá zabezpe-
čujú vlastnými prostriedkami a 
vlastným personálnym obsade-

ním. Čo sa týka reštaurovania 
historických umeleckých diel, 
väčšinou to riešia múzeá dodá-
vateľsky, čo si vyžaduje nemalé 
fi nančné náklady. Rozpočty mú-
zeí ledva pokryjú náklady bežnej 

prevádzky, a tak treba fi nancie 
hľadať inde.

Vďaka grantu, ktorý tento rok 
poskytla Múzeu vo Svätom Anto-
ne na reštaurovanie Nadácia VÚB 
Mlynské Nivy, Bratislava, budeme 
môcť návštevníkom ukázať v no-
vom zreštaurovanom šate sériu 
troch vzácnych veľkorozmerných 
obrazov rakúskej cisárskej rodiny, 
konkrétne Márie Terézie, Františ-
ka Lotrinského a ich prvorode-
ného syna Jozefa II. Portréty boli 
maľované v polovici 18.storočia 
neznámym viedenským maliarom. 
Zreštaurované obrazy tak doplnia 
priestory severného krídla kaštie-
ľa, ktoré tiež v poslednom období 
prešli rozsiahlou obnovou. Vďaka 
tejto pomoci zachováme to vzác-
ne, čo obdivujeme dnes, aj budú-
cim generáciám.

Mária Ďurianová

Grant Nadácie VÚB 
Múzeum vo Svätom Antone mohlo zreštaurovať tri vzácne obrazy

Jeden z troch zrekonštruovaných 
obrazov (obraz Márie Terézie)

14. novembra vo výstavnej 

miestnosti Múzea vo Svätom 

Antone sa konala vernisáž a 

vyhodnotenie fotografi ckej 

súťaže O najkrajšiu dovolenkovú 

fotografi u. 

Do XI. roč. tejto populárnej 
súťaže sa zapojila štyridsiatka 
autorov z celého Slovenska s 236 
prácami. Víťazmi jednotlivých ka-
tegórií sa stali:
I.kat.: Pamiatky UNESCO vo 
fotografi i - Silvia Láslová, Brati-
slava
II.kat.: Príroda a krajina – Pavol 
Škubla, Šaľa
III.kat.: Múzeá – oživená minu-
losť – František Prefertus, Banská 
Štiavnica
IV.kat.: Dovolenka dýcha člove-
činou - Stanislav Truska, Žiar nad 
Hronom
Cena časopisu Cestovateľ - Ró-
bert Ivan, Štúrovo
Cena za najlepšiu momentku – 
Katarína Pištová, B.Štiavnica
V.kat.: Môj najkrajší prázdnino-
vý zážitok – Radimír Siklienka 
ml., Topoľčianky
Cena Nádeje – Norbert Sanyi, 

Cestice, p. Čečejovce
Cena za najlepšiu čiernobielu fo-
tografi u – Stanislav Truska, Žiar 
nad Hronom
Cena za najlepšiu fotografi u z 
banskoštiavnického regiónu – 
František Prefertus, B.Š.
Cena za najlepšiu fotografi u s 
tematikou vody – Miroslav Me-
saroš, Levice
Cena Pohronského osvetového 
strediska – Pavel Pavla, B. Štiav-
nica
Ceny venovali: mesto Ban-
ská Štiavnica, primátor mesta 

Mgr. P.Balžanka, páni L.Doleti-
na, Ing.M.Číž, Mgr.Ľ. Motyčka, 
O.Binder, I.Ladziansky, V.Bárta, 
RNDr.J.Roháč, rodina Kaníková, 
Klaudstudio – P.Ivaška. Svoje kni-
hy do súťaže ponúkli Mgr.R.Mišík, 
Mgr.M. Petrová a J.Bernáthová.

Túto súťaž každoročne organi-
zuje Pohronské osvetové stredisko 
- Pracovisko B.Štiavnica, mesto 
Banská Štiavnica a po druhý raz 
Múzeum vo Svätom Antone.

Súťažné fotografi e sú zaujíma-
vé, nápadité, oplatí sa túto výstavu 
navštíviť. NB

Najkrajšia dovolenková fotografi a
Vernisáž a vyhodnotenie súťaže pred početným publikom
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Vážení lúštitelia! Výhry vo výš-
ke 100,-Sk si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho 
centra. Správne znenie Krížovky 
z č.42/2008 znie: „Veľmi často 
sa nudíme v spoločnosti osôb, s 
ktorými by sme sa nudiť nemali.“ 
100,-Sk vyhráva Lenka Cencero-
vá, B.Belá 236. 

V tajničke sa ukrýva výrok 
B.Brechta.
A., 2.časť tajničky, B., podmien-
ková spojka, Daniela dom., meno 
psa, v sviečke horí, TV na Sloven-
sku, C., dusík, existovali, nebdel, 
hodnosť skr., 4.pád slova Jara, D., 
výrobca zápaliek v ČR, dĺžkové 
miery, ozn. vozidiel Madagaska-
ru a Španielska, nočný klub, zvuk 
včely, E., začiatok tajničky, prvé 
písmeno abecedy, F., stred slova 
nepokladá, video k pesničke, na-
písaná myšlienka, nákladné auto, 
ozn. vozidiel Uruguaja a Th ajska, 
G., áno, buničina, vlastníme, časť 

opery, ako, H., spojka, množstvo 
karmenádle, ruská pieseň, zataj, 
I., lúšti, nádoba na popol zomre-
lého, Miroslava dom., 2.pád slova 
sneh, J., citoslovce veselosti, pichá 
odzadu, snívajú, stonaj, K., 4.časť 

tajničky, prepije, vsaje,
1., Ján v ČR, zahnutý kli-
nec, zvolanie v pesničke, 
2., koncovka zdrobnenín, 
malá topánka česky, stro-
my, ktoré stavajú chlapci 
v máji, 3., ideál, otravné 
látky, kaz, ozn. vozidiel 
Zambie, 4., balón bez 
dĺžňa, pokladňa, hliník, 
5., spojka, jačmenná 
káva, orgán sluchu, 6., ci-
toslovce smiechu, morský 
živočích, rev, 7., prenos-
ný počítač, muž anglicky, 
požívaj tekutinu, 8., urán, 
raz odzadu, pracuje so 
zváračkou, cín, 9., roľa, 
dieťa, ktoré nehovorí, nie 
tebe, 10., plošná miera, 

vyhrávate, 1098 v Ríme, 11., dras-
lík, plavidlo na prevážanie cez rie-
ku, vyžarovanie človeka, pond, 12., 
ľudový rozprávač z Košíc, vojenská 
predajňa, Slovenská republika, 
13., výplata nár., vracajú, existu-
jete, 14., ozn. vozidiel zjednotenej 

Arabskej republiky, prejavujú, veľ-
mi preč, 15., predložka 3. pád, Jaro 
česky, múr, 16., 4. pád slova torba, 
unav, 17., kyslík, 3. časť tajničky 
Pomôcky: Azor, Solo, Melta, An-
der, ET

Pripravuje: A. Rihová

KRÍŽOVKA

Krížovka
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Dráma / historický, Poľsko 
2007, 117 min., mládeži prí-
stupný od 18rokov, vstupné: 

60,-Sk/1,99€

Píše sa rok 1939. Vypukla 2. svetová vojna a po porážke 
Poľska si jeho územie rozdeľujú nacistické Nemecko a So-
vietsky zväz. Zmätení civilisti sa sťahujú pred nemeckou 
armádou stále viac na východ, kde na nich čakajú Sovieti. 
Tí, aby mohli v krajine prevziať moc, vezmú príslušníkov 
poľskej inteligencie, dôstojníkov poľskej armády a novi-
nárov do zajateckých táborov. Nikto ešte netuší, že o nie-
koľko mesiacov vydá Stalin rozkaz - vyše dvadsaťtisíc ľudí 
popraviť... 

22.11. sobota, 18.30, kino Akademik
Dráma / histo
2007, 117 mi
stupný od 18

60,-Sk/1,99€

Pozvánky
Paradajz Pikčr vás srdečne po-

zýva na posledné predstavenie v 
tomto roku Nebo, peklo raj a späť, 
ktoré sa uskutoční dňa 21.11.2008 
(piatok) o 18.hod. v podkroví Ru-
bigallu. Oblečte sa ..., nebude síce 
zima, ...ale ani teplo. Objednávky 
(rezervácie) na tel.č.: 045/694 96 
50. Vstupné dobrovoľné! Tešíme sa 
na Vás!

Dňa 28.11.2008 (piatok) o 
16.hod. sa bude konať v baníckej 
krčme KAMI u p.Ing. Karabellyho 
pravidelné stretnutie bývalých ba-
níkov a ich sympatizantov. Príďte 
si zaspomínať medzi nás! Ste sr-
dečne vítaní!  Organizátori 
podujatia

Spomienky
„Kvety z lásky Ti na hrob kladieme, 

pokojný spánok prajeme, 
modlitbu tichú odriekame 
a s bolesťou v srdci na Teba spomíname...“

Dňa 26.11.2008 
uplynie 10 ro-
kov, čo nás 
navždy opustil 
milovaný man-
žel, otec, syn, 
brat, starký La-
dislav Gregáň. 

Ďakujeme všetkým, ktorí neza-
budli a spomínajú s nami.

Smútiaca rodina 

Kto ho mal, nezabudne, kto ho po-
znal, spomenie si. Dňa 12.11.2008 
sme si pripomenuli smutné 1.výroč-
ie, čo nás navždy opustil náš otec, 
manžel, starý a prastarý otec La-
dislav Sikula. S láskou spomína 
manželka, dcéry, synovia, vnuci a 
pravnuci. 

Rumunsko, 2007, far., 113 min., Vstupné: 60,- Sk/1,99€, s 
preukazom FK 40,-Sk/1,33€

Študentka Gabita sa za pomoci kamarátky Otílie chystá zbaviť 
nechceného tehotenstva. Píše sa rok 1987 a v Rumunsku je po-
trat zakázaný. Je potrebné nájsť niekoho, kto to urobí tajne a 
pokiaľ možno lacno. Všetko je pripravené, ale nič neprebieha 
podľa plánu. Izba, kde sa má akcia uskutočniť, nebola zaho-
vorená v správnom hoteli, na schôdzku s „pánom Bebé“, ktorý 
má potrat uskutočniť, pošle Gabita namiesto seba Otíliu, a tá 
navyše sľúbila snúbencovi, že príde na oslavu narodenín jeho 
matky. Rokovanie s „pánom Bebé“ pripomína nočnú moru, ale 
dievčatám nezostáva nič iné než splniť jeho kruté podmienky, 
pokiaľ chcú, aby dodržal svoj sľub. 

25.11. utorok, 19.00, Filmový klub OKO

Rumunsko, 2007, far., 113 min., Vstupné: 60,- Sk/1,99€, s

Fitness centrum Dynamika v Banskej Štiavnici vás srdečne po-
zýva na „Deň otvorených dverí“ s Majstrom sveta v kulturisti-

ke Radekom Loncom, ktorý sa uskutoční dňa 22.11.2008 
(sobota) vo Fitness centre Dynamika v Banskej Štiavnici 
na Ul. Mládežnícka č.24 (pod Plavárňou). Program: od 
10,00 – 16,00 hod. cvičenie pre každého – súťaže o 
rôzne ceny, od 16,00 hod. – tréning a seminár Rade-
ka Lonca, vstup zdarma + prezentácia produktov fi rmy 

Vitalmax. Na vašu účasť sa tešia organizátori podujatia! 
Sponzori podujatia Fitness centrum Dynamika, Vitalmax, Kve-
tinárstvo Rosa, Farby – laky SIBAcol.

Inzercia
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ZUŠ poskytuje umelecké 

vzdelanie žiakom základných a 

stredných škôl ako aj dospelým 

záujemcom v troch rôznych od-

boroch: hudobnom, výtvarnom i 

literárno-dramatickom. Záujem o 

štúdium sa v tomto roku vyšplha-

la na úctyhodných 358 posluchá-

čov, ktorí sa počas navštevovania 

ZUŠ nielen vzdelávajú a zdokona-

ľujú svoje umelecké zručnosti, ale 

aj aktívne prispievajú svojimi vy-

stúpeniami k skrášleniu mnohých 

kultúrno-spoločenských podujatí.

Žiaci literárno-dramatického 
odboru sa takmer z každej súťaže 
vracajú s oceneniami. Nebolo to 
inak ani na októbrovej Celosloven-
skej súťaži Hviezdoslavov Kubín 
v Dolnom Kubíne. V poslednom 
novembrovom týždni sa starší žia-
ci chystajú na PAN 2008.

 Žiaci speváckej triedy absol-
vovali od začiatku školského roka 
viaceré verejné vystúpenia. Za 
všetky spomeniem otvorenie ver-
nisáže Baníctvo v umení, kde sa 
troma baníckymi piesňami vrátili 
do slávnej baníckej minulosti. V 
mesiaci október, v ktorom si viac 
pripomíname, čo pre nás zname-
najú a čo pre nás vykonali naši 
starší spoluobčania, pozdravili žia-
ci ZUŠ pestrým programom oby-
vateľov Domova Márie koncertom 
na pôde školy, neskôr vycestovali 
do susedného Svätého Antona, 
aby tam v akusticky neopakovateľ-
nej kaplnke gitarou, akordeónom 
i spevom potešili a rozospievali 
všetkých „Mladých duchom“. Vý-

tvarníci pod vedením p.uč.Káme-
novej a p.uč.Hilbertovej pripravili 
tiež pôsobivú jesennú výstavu v 
chodbách kaštieľa. Speváci potom 
8-krát prispeli melodickou kolá-
žou sólových a zborových piesní k 
slávnostnému prijatiu dôchodcov 
primátorom mesta Banská Štiavni-
ca Mgr.Pavlom Balžankom. Zväz 
telesne postihnutých už po 5. krát 
zorganizoval stretnutie pod ná-
zvom Od srdca k srdcu a doplnil 
svoj bohatý kultúrny program aj o 
vystúpenie speváčikov, fl autistiek, 
kaybordistu či akordeonistu zo 
ZUŠ-ky. Operetné árie Gejzu Du-
síka, úpravy slovenských ľudových 
piesní Mikuláša Schneidera Trnav-
ského, ale i viac či menej známe 
populárne piesne prijali mnohí po-
slucháči s nadšením a vďačnosťou. 
Najvýraznejšou postavou spome-
dzi spevákov je už Štiavničanom 
dobre známa Anička Surovcová, 
ktorá pohladila srdcia mnohých 
krásnou ľudovou piesňou Červené 
jabĺčko. Milou bodkou za všetkými 
vystúpeniami bolo uvedenie úpra-
vy moravskej ľudovej piesne 
PROMĚNY známej českej 
skupiny Čechomor, kto-
rej šmrnc a ľudový ráz 
pridal aj presvedčivý 
výkon huslistky 
Timey Hudeco-
vej. Za dote-
rajšiu ochotu 
vystupovať 
a reprezen-
tovať ZUŠ 
ď a k u j e m 
všetkým zú-

častneným žiakom a žiačkam, za 
ich prípravu a za ich umelecké 
vedenie zas všetkým pánom učite-
ľom. Aj v ich mene by som chcela 
vašu pozornosť upriamiť, a tým 
vás aj srdečne pozvať na pripravo-
vané aktivity a podujatia, ktoré v 
najbližších dňoch a týždňoch pri-
pravia žiaci ZUŠ:

28.novembra TRIEDNA BE- -
SIEDKA speváckej triedy vo vy-
novenej koncertnej sále ZUŠ

3.decembra VIANOČNÉ KO- -
LEDY v materských školách

3.decembra VIANOČNÉ KO- -
LEDY pre Úniu slabozrakých

5.decembra VIANOČNÉ KO- -
LEDY na Trojičnom námestí

8.decembra MIKULÁŠSKY  -
KONCERT v ZUŠ 

12.decembra ANJELI v Betle- -
hemských hrách v Kammerhofe 
a napokon 

17.decembra VIANOČNÝ  -
KONCERT v Evanjelickom kos-
tole

Na vašu účasť a podporu sa teší 

Irena Chovanová

Nové zvesti zo ZUŠ-kypokračovanie z 1.str.

pamiatkami na koháriovský 
rod, bohatou knižnicou, galériou 
rytín zo sveta a najmä botanickou 
zbierkou.

Pre rok 1914 sú znamenia viac 
ako nepriaznivé, oznamoval cár 
svojim ľuďom. Škoda, že sa stavba 
na Prednej hore nedá urýchliť. Cár 
sa nemohol zbaviť tušenia, že ten 
stánok bude čoskoro potrebovať. 
Pre svoju samotu. Kaštieľ v Anto-
ne tomuto pocitu nevyhovoval. Bol 
rodinným sídlom, súčasťou civili-
zácie, patril do tohto sveta.

Banskoštiavnický rodák, t.č. 
žijúci v Bratislave, napísal vyše 
tridsiatky diel rôznych žánrov. 
Za najúspešnejšie sa považujú 
jeho historické romány.. Čerpa-
jú námet z Banskej Štiavnice a 
okolia. Pri príležitosti životného 
jubilea ho v minulom roku mesto 
Banská Štiavnica poctilo čestným 
občianstvom. ŠN

Vianočná súťaž

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

24.11.2008 Pondelok
Šošovicová polievka s párkom• 
Restovaná bravčová pečeň na • 
slaninke, s cibuľkou, ryža

25.11.2008 Utorok
Kapustová polievka• 
Ryžový nákyp s ovocím• 

26.11.2008 Streda
Cesnaková polievka so syrom a • 
opečeným chlebom
Sviečková na smotane, knedľa• 

27.11.2008 Štvrtok
Paradajková polievka• 
Kuracie rizoto, čalamáda• 

28.11.2008 Piatok
Držková polievka• 
Buchty na pare s čokoládovým • 
krémom

i bolo uvedenie úpra-
 ľudovej piesne 

známej českej 
homor, kto-
udový ráz
svedčivý 
slistky 
eco-
te-

Irena Chovanová

Inzercia

Inzercia

Beaujolais 2008 a husacie hody 

v hoteli GRAND Matej20. - 23.11.2008

Každý rok vždy tretí štvrtok v novembri, presne minútu po 
polnoci začína svoju púť nové Beaujolais. 

Pozývame Vás vo štvrtok do hotela GRAND Matej na ochutnávku 
mladého vína dovezeného priamo z Francúzska. Atmosféru Vám 

spestria chutné husacie hody a príjemná hudba.
Beaujolais Nouveau - mladé červené víno pochádzajúce z Francúzska z regiónu Beaujolais, ktorý zahŕňa 12 menších častí. Nie je určené na archiváciu, 

ale naopak na skorú spotrebu. Beaujolais má chuťovo veľmi blízko k červenému i bielemu vínu. Je veľmi ľahké a plné ovocných tónov. Hovorí sa, že 

Beaujolais by sa nemalo piť malými, ale plnými dúškami. 

Avšak naozajstné čaro Beaujolais spočíva v poznaní, že presne to čo vy robia v danej chvíli milióny ľudí na celej Zemi. Tá istá 

oslava sa koná v tisíckach kaviarní, vinární a reštaurácií celého sveta. 

Takže, 20. novembra NA ZDRAVIE!

Husacie hody:
- pečená hus

- husacia pečianka

- domáce lokše

- domáca jablková štrúdľa

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591
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IV. liga v stolnom tenise

U ž 
druhýkrát v 
p r i e b e h u 
t ý ž d ň a 
nastúpili 
hráči LN TRADE proti druž-
stvu z Kremnice, tentokrát pro-
ti Kremnici „C“, a opäť odišli od 
súperových stolov ako porazení.

Aj napriek niektorým dobrým 
výkonom by bolo potrebné, aby 
opory zabrali naraz a nielen jed-
notlivo. Ďalší zápas LN TRADE 
odohrá v sobotu o 17:30 na stoloch 
v Hliníku nad Hronom.
TJ Kremnica „C“ - LN TRADE 
Banská Štiavnica 12:6
body za LN TRADE: štvorhry: 
Prokaj - Sedilek, Dobrovič Martin 
- Dobrovič Ján 
Dvojhry: Sedilek 2, Prokaj a Dob-
rovič Martin po 1.

JS

Inzercia

Chuť víťazstva

Dňa 15.11.2008 náš 
volejbalový oddiel odohral ďalší 
zápas v I.lige - Východnej časti; 
tentokrát na palubovke v Novo-
ti. I keď sa našim volejbalistom 
nedarí prelomiť herné šťastie, 
do Novoti cestovali s „víťaznými 
chúťkami“. Hneď v prvom sete sa 
hral vynikajúci volejbal na obi-
dvoch stranách a rozhodlo sa až 
v koncovke, kde sa šťastie priklo-
nilo na stranu domácej Novoti. 
Naši volejbalisti však dobrými 
striedaniami v ostatných setoch 
dokonale obrátili priebeh a za-
slúžene zvíťazili v pomere setov 
3:1.V druhom zápase sa napriek 
obrovskej snahe nepodarilo 
nadviazať na vynikajúci výkon z 
víťazného zápasu a domáci nám 
vrátili prehru s rovnakým seto-
vým rozdielom.
Zostava: R. Katrinec, A. Marko, M. 
Helej, J. Beňo, M. Puškár, J. Čillík, 
L. Havran, S. Palovič, M. Kaššay.

Banskoštiavnický volejbalový 
oddiel pozýva všetkých volejba-
lových fanúšikov a priaznivcov 
športu na domáci zápas v I. lige 
- Východnej časti, ktorý sa usku-
toční dňa: 30.11.2008 o 13. hod. 
na ZŠ J. Kollára (na Drieňovej) 
- proti družstvu: AVK, Magnezit 
Revúca. Príďte nás povzbudiť!

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

Mgr. Martin Kaššay

Novovznikajúci ša-
chový klub „Opevnenie 
Štiavnice“ organizuje 

do konca roka dva šachové tur-
naje: 30.11.2008 (nedeľa) pre 
žiakov ZŠ, študentov SŠ a juni-
orov do 21 rokov a 28.12.2008 
(nedeľa) pre všetky vekové kate-
górie. Bližšie info na tel.č.: 0911 
918 582, 0908 915 582. Pozývame 
všetkých priaznivcov šachu!

TZ

Agilný plavecký oddiel 

Delfín Žiar nad Hronom 

usporiadal dňa 15.11. 

2008 na svojej plavárni posled-

né 4. kolo celoročnej súťaže 

hlavne pre žiakov a dorastencov.

Súťaže sa zúčastnila takmer 
stovka plavcov, prevažne za-
čínajúcich i výkonnostných z 
Banskobystrického regiónu. Pre-
tek bol zaujímavý, padlo mnoho 
osobných i niekoľko v rámci ce-

lých pretekov zaujímavých časov. 
Preteku sa zúčastnili i naši plavci 
z TJ Sitno – Bronislava Kosmelo-
vá a David Nemčok. Počínali si 
veľmi dobre, keď vo výsledkovej 
listine figurovali vo svojich dis-
ciplínach medzi najlepšími. 

Výsledky: B. Kosmelová, žiač-
ka ,,B“ 100m prsia – 2. miesto, 
50m prsia 3. miesto D. Nemčok, 
žiak ,,C“, 100m voľný spôsob – 3. 
miesto, 200m voľný spôsob – 2. 
miesto, 50m voľný spôsob – 6. 

miesto. 
Našim plavcom patrí gratu-

lácia a poďakovanie za vzornú 
reprezentáciu ako mesta, tak aj 
oddielu TJ Sitno. Pre budúcnosť 
si veľa štiavnických plavcov, ale 
aj triatlonistov želá, aby i naďalej 
mali možnosť trénovať v domá-
com bazéne, zvyšovať svoje maj-
strovstvo, ale hlavne utužovať si 
svoje zdravie. Bude im to umož-
nené? 

Za PO TJ Sitno - Vlado Nemčok st.

Banskobystrický pohár v plávaní Volejbal

Stolný tenis

Pozvánka

obrov
nadv
víťaz
vrát
vým
Zos
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L. 

V. liga v sto

U ž 
t v 
e h u 
a 

i li 
N TRADE proti druž-

mnice tentokrát pro-
d

Oznámenie o dražbe
BEK s. r. o., dražobná spoločnosť oznamuje, že pripravuje dražbu 
3 - izbového bytu č. 296, na 1. poschodí obytného domu, ktorý sa nachádza v Banskej Štiavnici, na Ul. 
Dolná, súpisné číslo 900, orientačné číslo 27, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoloč-
ných zariadeniach obytného domu a na pozemku: parcela KN „C“ č. 1991 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 293 m2 a to vo veľkosti 6535/244020 k celku. 
Termín pripravovanej dražby: 8. decembra 2008 o 15.00 hod., v priestoroch Reštaurácie GALLERY, 
Námestie sv. Trojice 8, 969 01 Banská Štiavnica
Termíny obhliadky: 19.11.2008 o10,00 hod., 26.11.2008 o 15,00 hod,
Najnižšie podanie: 1 100 000,00 Sk (vrátane dražobnej zábezpeky)
Výška dražobnej zábezpeky: 300 000,00 Sk
Bližšie informácie o dražbe na telefónnom čísle: 0905883946, 0903545735

Dražobná spoločnosť
BEK s. r. o.
Horná č. 37, Banská Bystrica
IČO: 36756318BEK s. r. o.
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Predaj jabĺk z ovocného sadu
vo Svätom Antone

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

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

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

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

k
k

neniusklad

kkk

Jablká jeJablká je

LEKÁREŇ HELIOS POD POŠTOU
vás pozýva

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

nájdete u nás širokú ponuku zna�iek:

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

rád vás obslúži náš nový personál
+ široká ponuka 

veterinárnych prípravkov

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

Predám  železný ROXOR 12 za 
polovičnú cenu.  0908 459 829

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

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

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

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

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

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

Predám  automobil zn.Austin Ro-
ver, cena 25 000,-Sk. 0903 128 413

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

Predám  krbové kachle (nové), 
rozmer: 50x36x95. 0907 107 484

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

Ponúkame  priestory na prená-
jom: výrobné - 1.200,- Sk m2/rok 
(+energie) 250 m2; skladové - 1.000,- 
Sk m2/rok (+energie) 500 m2; predaj-
né - 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 penziónu, 
kaviareň, kaderníctvo, kozmetika, 
salón, a pod.). Tabaková ulica, tel.č: 
0910 932 710

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

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

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

Predám  3-izbový byt v OV na 
Drieňovej, tel.č.: 0902 837 027

Predám  3-izbový byt v OV na 

sídlisku Drieňová v BŠ + garáž, 
cena dohodou, tel.č.: 0910 619 387, 
0908 664 524

Predaj/prenájom  haly 800 m2 
v Banskej Štiavnici, všetky siete, 
vhodné na distribúciu a ľahkú vý-
robu, tel.č.: 0905 733 711

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

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

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

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

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

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

Dám do prenájmu  3-izbový byt 
na sídlisku Drieňová, 0908 579 925

Dám do prenájmu  2-izbový byt 
pod Kalváriou. 0903 517 868

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

Murárske  práce, tel. č.: 0903 271 
161

Salón  NIKA ponúka na zapoži-
čanie zahraničné dámske svadobné 
šaty, šaty pre družičky, rôzne do-
plnky, ozdoby na auto za výhodné 
ceny. Kontakt: Ul. 8.Mája 16, pod 
Kalváriou, B.Štiavnica. Viac infor-
mácií na tel.č.: 045/6912894, 0905 
944 087

Vykonávam  prepravu lesovo-
zom s hydraulickou rukou. Viac 
informácií na tel.č.: 0914 138 988

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

Prijmeme  predavačku na TPP 
(Bižutéria LULU). Viac informácií 
na tel.čísle 0908 227 552

KariéraReality
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Služby

I.tr. 25 cm – 1 650,-Sk – 1prm
II.tr. 33 cm – 1 450,-Sk – 1 prm
I.tr. 50 cm – 1 250,-Sk – 1 prm
Triesky – 45,-Sk – 1 bal.
Cena vrátane dovozu pri odbere 
5 prm.

Informácie na tel.č.: 0910 242 488

Tvrdé palivové drevo


