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V dňoch 22. – 23. februára sa 
zástupcovia Banskej Štiavnice 
zúčastnili medzinárodného 
workshopu s tematikou sve-
tového kultúrneho dedičstva 
a rozvoja cestovného ruchu v 
lokalitách UNESCO,  ktorý je 
jednou z viacerých aktivít bila-
terálneho projektu  „Spoločne 
bez hraníc“ realizovaného v 
spolupráci maďarského mesta 
Šopron a Banskej Štiavnice.

Okrem zástupcov z Banskej 
Štiavnice sa workshopu  zúčast-
nili aj experti z  mesta Šopron  a 
blízkej lokality Fertö – Neusiedler 
See a Českého Krumlova. Počas 

dvoch dní sa medzi odborníkmi 
rozprúdila viackrát zaujímavá de-
bata, najčastejšie na tému príprav a 
realizácie Manažmentu plánov lo-
kalít UNESCO, ako aj na rôzne iné 
témy, ktoré súvisia s trvalo udr-
žateľným rozvojom území UNE-
SCO za predpokladu súčasného 
intenzívneho rozvoja cestovného 
ruchu. 

Banskú Štiavnicu na odbornom 
fóre zastupovali Katarína Voško-
vá (Spolok Banskej Štiavnice ´91, 
FA STU, Kalvársky fond), Pavel 
Fabian (Spolok Banskej Štiavnice 
´91), Iveta Chovanová (Pamiatko-
vý úrad SR), Marek Kapusta (ex-
terný konzultant...  4.str.

Špeciálna príloha
„Vivat“

Pešia zóna
Áno, či nie?
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Projekt s partnerským Mestom Šopron má za sebou ďalšiu aktivitu

Projekt "Spoločne bez hraníc"

Poznať ekonomický prínos je pre 
nás nevyhnutnosťou: ako máme ve-
dieť, či a akou čiastkou podporovať 
turizmus, keď nevieme, koľko sa 
nám vráti? Ako sa máme rozhod-
núť, akú cieľovú skupinu budeme 
oslovovať (napr. kultúrni turisti, 
alebo milovníci prírody?), ak ne-

vieme, koľko ich je a koľko peňazí 
u nás minú? 

Spočítať ekonomický prínos tu-
rizmu v Banskej Štiavnici nie je 
jednoduché. Nielenže nemáme po-
trebné čísla (napr. počet návštevní-
kov a ich výdavky, skutočný počet 
prenocovaní...), ale chýba nám aj 

metodika výpočtu. Prínos sa delí na 
primárny a sekundárny. Primárny 
je - zjednodušene povedané - koľ-
ko peňazí tu turisti utratia napr. za 
dopravu, stravu, ubytovanie a iné 
služby. Spočítať sekundárny prínos 
je omnoho zložitejšie, zahŕňa príj-
my dodávateľov do...  4.str.

Ekonomický prínos pre turizmus
Banská Štiavnica má dobrý potenciál na naštartovanie turizmu v regióne

uženie turizmuuuu
rmuje...

 str. 3 

T. Taschner (Sopron - manažér projektu) a G. Abdai (viceprimátor mesta 
Sopron) otváraju podujatie.
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Mestská polícia 
informuje

Pozvánka

Vyberáme z Čiernej skrinkyRelax na dovolenke
CESTOVNÁ AGENTÚRA, 

Informačné centrum 
mesta BŠ, 

tikbs@banskastiavnica.sk
045/694 9653 

Letovisko: CHORVÁTSKO - Ši-
benik

SOLARIS hotel Ivan ****

Termín: 02.04. – 05.04.2010  

Cena: 135,- €

ŠIBENIK: významné turistické 
stredisko s bohatým kultúrnym a 
spoločenským životom. 

SOLARIS: areál štyroch hotelo-
vých komplexov poskytuje široké 
športové a spoločenské vyžitie: 
štrkové pláže, požičovne vodných 
skútrov, bicyklov, tenis, minigolf, 
loptové hry, fi tness a wellnes cen-
trum s bazénmi. 

• 3x prenocovanie s polpenziou 
(raňajky aj večere), vstup do 
WELLNESS SPA, bezplatné vyu-
žívanie bazénov, pobytová taxa, 
parkovisko

• dieťa do 7 rokov má pobyt na 
prístelke ZDARMA, od 7 – 12 ro-
kov na prístelke za 39,- €

• Pre deti: Mini club (pod dozo-
rom animátorov), maľovanie veľ-
konočných vajíčok, mini disco. 

Program: disco, živá hudba v 
aperitív bare, tradičné Veľkonočné 
raňajky v Šibeniku 4.4.2010.

• Smetisko

Bola verejná súťaž na zasypanie 
smetiska ? Miro 

Odpoveď:

V prvom rade musím pozname-
nať, že pojem „zasypanie smetiska“ 
ani zďaleka nevystihuje to, čo bolo 
a je potrebné spraviť v súvislosti so 
skládkou Principlac. Nazývajme to 
radšej Uzatvorenie a rekultivácia 
skládky Principlac. Je to stavba, re-
alizovaná stavebnou fi rmou podľa 
schválenej stavebnej dokumentácie, 
takže v žiadnom prípade nejde len 
o „zasypanie smetiska“. Táto stavba 
sa realizuje z prostriedkov EÚ (85 
%), štátneho rozpočtu SR (10%) 
a z vlastných zdrojov mesta (5%). 
Keďže ide o verejné fi nancie, každá 
položka musí byť obstaraná for-
mou verejnej súťaže. Takže nielen 
dodávateľ stavby, ale aj architekt, 
stavebný dozor, či zhotoviteľ infor-
mačných tabúľ, to všetko muselo 
prejsť verejnou súťažou a proces 
vždy musel skontrolovať a schváliť 
poskytovateľ dotácie – Ministerstvo 
životného prostredia SR. Inak by 
výdavky na danú aktivitu neboli 
preplatené.

Miloš Veverka, Technické služby, BŠ

• Zberný kanál ???

Chcel by som sa opýtať kompe-
tentných, či sa v dohľadnej dobe 

bude niečo robiť s neustále sa nižšie 
prepadávajúcim zberným kanálom 
pri križovatke ulíc pod Červenou 
studňou a Lichardova, už sa tadiaľ 
nedá pomaly ani prejsť autom. Ďa-
kujem. Občan BŠ 

Odpoveď:

Oprava zberného kanála a mreže, 
ktorou je prekrytý, bude vykonaná 
v jarných mesiacoch (apríl-máj).
• Zberný kanál 2.

Chcem sa o pýtať, či by nebolo 
možné osadiť zberný kanál na kri-
žovatke ulíc Vodárenská a Daniela 
Licharda. Tým by sa raz a navždy 
vyriešil problém s ľadom na ulici 
Daniela Licharda. Rozprávky o 
novej kanalizácií, už poznáme ako 
popolušku či perinbabku, nakoľko 
ich počúvame už desaťročia od MÚ. 
Ďakujem. Marian

Odpoveď:

Neodstraňuje však príčinu, ale 
dôsledky. Príčinou je, že niektorí 
vlastníci nehnuteľností žumpy (sep-
tiky) nemajú, alebo sú nefunkčné, 
prípadne majú malú kapacitu. Preto 
nechávajú splaškovú vodu odtekať 
prepadom voľne na komunikáciu, 
rovnako tiež vyústenie dažďových 
vôd zo svojich nehnuteľností. Práve 
v týchto dňoch MsÚ rieši neopráv-
nené vypúšťanie odpadových vôd 
na ulicu Vodárenskú a Lichardovu. 
Prosím Vás ešte o trpezlivosť. V prí-
pade úspešnosti projektu kanalizá-
cie tieto problémy budú odstránené 
vybudovanou kanalizáciou. Ak sa 
tak nestane, majitelia nehnuteľnos-
tí budú musieť upraviť svoje žumpy 
tak, aby nedochádzalo k vytekaniu 
odpadových vôd na komunikácie. 
MsÚ bude vykonávať dôslednú 
kontrolu. 

Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora

Mesto Banská Štiavnica si vás 
týmto dovoľuje pozvať na pre-
zentáciu „Hünenberg sa pred-
stavuje“, ktorá sa uskutoční vo 
štvrtok 4. marca 2010 o 13. hod. 
v Súkromnej hotelovej akadémii 
Joergesov dom, n.o., (Drieňová 
12). Švajčiarske partnerské mesto 
predstaví Richard Aeschlimann, 
predseda Spolku partnerstva s 
Banskou Štiavnicou

Všeobecná zdravotná poisťov-
ňa, a.s., oznamuje svojim po-
istencom, ako aj poistencom 
bývalej Spoločnej zdravotnej 
poisťovne,  že v roku 2010 
majú povinnosť podať ročné 
zúčtovanie zdravotného po-
istenia za rok 2009  v termíne 
do 31.3.2010.

Zamestnanci pobočky v Žia-
ri nad Hronom a na expozitúre 
v Žarnovici a v Banskej Štiavnici 
v rámci rozšírených stránkových  

dní pomôžu pri vypĺňaní tlačív 
ročného zúčtovania už od 1.marca 
2010. Oznámenia o mimoriadnych 
stránkových dňoch sú vyvesené na 
každej expozitúre.

Vzhľadom na spokojnosť svo-
jich poistencov pobočka VšZP 
upozorňuje, aby si poistenci nene-
chávali predloženie ročného zúč-
tovania na posledný termín.  

Ing. Jana Prôčková

riaditeľka pobočky

Oznam na zmenu ročného zúčtovania

Dňa 10.2.2010 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Kammer-
hofská, kde došlo k poškodeniu 
motorového vozidla následkom 
pádu snehu zo strechy budovy 
nachádzajúcej sa na uvedenej 
ulici. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila majiteľa budovy. 
Priestupok bol riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 

Dňa 18.2.2010 o 06.30 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Ul. Antolská, kde sa nachádzal 
zrazený pes. Po príchode hliadky 
na miesto bol privolaný veteri-
nárny lekár, ktorý psa vyšetril. 
Pes  bol následne  prevezený na 
Technické služby, m.p., s cieľom 
vykonania ďalších potrebných 
veterinárnych úkonov. 

V ten istý deň v poludňajších 
hodinách bola hliadka MsPo 
privolaná na Ul.  Mierová, kde 
sa voľne pohyboval  pes, ktorý 
ohrozoval okoloidúcich  obča-
nov.  Hliadka MsPo zistila maji-
teľku psa. Priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov.  

Upozornenie 

V dôsledku oteplenia a násled-
ného vytvárania cencúľov   na 
strechách  budov Mestská polícia 
opätovne  upozorňuje všetkých 
majiteľov a správcov budov  v 
centre mesta na priebežné od-
straňovanie cencúľov a ľadových 
previsov  zo striech, čím sa za-
bráni vzniku škôd na majetku  a  
poškodeniu zdravia občanov.

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo 
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Fanúšikovia japonských 
skladačiek origami z radov 
žiakov základných škôl si už po 
druhýkrát mohli vyskúšať, ako 
rýchlo poskladajú papierového 
žeriava - takzvaného orizuru

Školáci v mestách regiónu  B.Štia-
vnica, Kremnica, Žiar nad Hronom, 
Nová Baňa, Žarnovica, vytvorili 
viac ako desaťtisíc papierových že-
riavov -  orizuru. Medzi nimi však 
len jednu  niekoľko milimetrov veľ-
kú skladačku, ale aj jednu vysokú 
viac ako meter a pol. Je potešiteľné, 
že autormi  obidvoch boli  žiaci ZŠ 
Jozefa Horáka a ZŠ Jozefa Kollára, 
ktorí sa na podujatí zúčastnili po 
prvýkrát.

Ocenení žiaci prevzali 12.februá-
ra za účasti primátorov  a riaditeľov 
škôl zúčastnených miest , ako aj 
početného publika v krásne pripra-
venom prostredí Divadelnej sály v 
Žiari,  hodnotné ceny z rúk hosťa 

podujatia, moderátorky Mariany 
Ďurianovej.

Našich  úspešných reprezentan-
tov a ich pedagógov (Mgr.Račkovú, 
Mgr.Saitzovú a asistentku I.Kováčo-
vú) následne na Radnici  prijal, po-
ďakoval a v podobe sladkej odmeny 
ocenil aj primátor Mgr.Balžanka.

Do súťaže sa zapojilo približne 
päťsto detí z celého regiónu. Skla-

dačky by tentoraz  nemali putovať 
ako dar len na japonskú ambasádu, 
ale aj do zdravotníckych a sociál-
nych zariadení v regióne. Vencom 
zloženým z desiatok orizuru by si 
zase deti v každom z miest mali pri-
pomenúť výročie ich oslobodenia. 
„Takto sa umocní posolstvo orizuru 
ako symbolov mieru."

Viera Ebert, školský úrad

NOVINKY Z ÚRADU

Pozvánka

Od posledného čísla, v ktorom 
sme vás informovali o činnosti 
združenia, uplynulo zopár týž-
dňov. V prvom rade vám chceme 
zaželať veľa príjemných dní po-
čas roku 2010.

Prvým počinom nášho zdru-
ženia boli prvé raňajky roku 2010 
s pánom primátorom Pavlom 
Balžankom, ktoré bývajú pravi-
delnou udalosťou v živote zdru-
ženia. Je to stretnutie, ktorého 
cieľom je vzájomné informova-
nie o činnosti mesta a združenia 
v neformálnom štýle a príjemnej 
atmosfére. Konali sa dňa 26. 1. v 
Reštaurácii pod starým mestom 
(u Pavla Denka).

Ďalej by sme chceli informo-
vať potenciálnych záujemcov 
o členstvo, že počas februára a 
marca budeme prijímať nových 
členov (ak máte záujem, ozvite 
sa na email info@banskastiavni-
ca.org), dokončovať náš produkt 
trhacej mapy (konečný termín 
uzávierky je 31.03.2010), zapĺňať 
čisté stránky nášho webového 
portálu, ktorý sme v minulom 
roku prerobili a mal by byť in-
ternetovou vstupnou bránou pre 
návštevníkov nášho mesta (zatiaľ 
nepublikovaný).

Posledným tohtotýždňovým 
príspevkom bude aj predstavenie 
ďalšieho člena združenia. Ide o 
predajňu TANAD Sportu, ktorá 
sa nachádza na križovatke (nad 
cukrárňou). Róbert Prefertus 
(majiteľ) predáva športový vý-
stroj (letný aj zimný), zabezpeču-
je sprievodcovstvo a servis.

V budúcom čísle vám predsta-
víme ďalších 3 členov a plán akti-
vít na rok 2010.

Filip Ondriš, predseda združenia

ZTBS Informuje

Mesto B. Štiavnica vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž na 
predaj  štyroch dvojizbových 
bytov  v pripravovanej bytovej 
výstavbe na sídlisku Drieňová. 

Celková výmera jedného bytu 
je 102,98 m2 z toho plocha bytu  
61,76 m2 , terasa: 41,22 m2 . Mi-
nimálne požadovaná cena jedného 
bytu je 97.632,- €.

 štyroch  nebytových  priestorov  
v bytových domoch v pripravova-
nej bytovej výstavbe na sídlisku 
Drieňová.

Celková výmera nebytového 
priestoru je 107,07 m2 z toho pre-
vádzka 79,57 m2;  WC 4,08 m2 , 
sklad 4,90 m2 , terasa 18,52 m2 .

Minimálna požadovaná cena 
jedného nebytového priestoru je 
108.613,- €.

Predmetom verejnej obchod-
nej súťaže je výber najvhodnejšej 
ponuky na budúcu kúpu nehnu-
teľností a uzatvorenie rezervačnej 
zmluvy na nehnuteľný majetok.

Bližšie informácie a podklady 
k verejnej obchodnej súťaži si zá-
ujemcovia môžu vyzdvihnúť na 

Mestskom úrade v Banskej Štiav-
nici, odd. právnom a správy majet-
ku, tel: 045 -6949637, 0905413945

e-mail:  majetok@banskastaiv-
nica.sk.  Podklady aj na www.ban-
skastiavnica.sk

Do projektovej dokumentácie k 
pripravovanej výstavbe môžu zá-
ujemcovia  nahliadnuť  na Mest-
skom úrade v Banskej Štiavnici , 
odd. výstavby RMÚPaŽP, tel: 045-
9649602, 6949603, 0907722840, e-
mail: stav.veduci@banskastiavnica.
sk ,  vystavba@banskastiavnica.sk

Obchodná verejná súťaž

Piataci úspešne reprezentovali Štiavnicu

Vážení priaznivci barmanstva, 
Súkromná hotelová akadémia 
Joergesov dom, n.o., v Banskej 
Štiavnici vás srdečne pozývame 
na III. ročník medzinárodnej 
barmanskej súťaže ŠTIAVNICKÝ 
POHÁR 3. marec 2010 v priesto-
roch PENZIONU COSMOPO-
LITAN tzv. BOWLING v Banskej 
Štiavnici.

PaedDr. Beata Nemcová

riaditeľka školy

Požiarovosť za rok 2009 varuje!  
V roku 2009 vzniklo na území 

Slovenskej republiky 11 975 požia-
rov. V bytovom hospodárstve došlo 
k 1 925 požiarov. Následkom týchto 
požiarov prišlo o život 33 osôb a 150 
bolo zranených. 

Najčastejšou príčinou vzniku po-
žiarov v roku 2009 bola nedbalosť 
a neopatrnosť dospelých – 7 698 
prípadov, pri ktorých bolo 31 ľudí 
usmrtených a 111 zranených. Z toho 
najpočetnejšiu skupinu predstavujú 

požiare, ktoré vznikli v dôsledku vy-
paľovania trávy a suchých porastov 
2 766 so škodou takmer 417 tis. eur 
a pri pri nesprávnej manipulácii s 
otvoreným ohňom 1 506 požiarov. 
K častým príčinám v tejto kategó-
rii možno zaradiť aj fajčenie, 737 
požiarov, pri ktorých 8 osôb bolo 
usmrtených a 31 zranených. Ná-
sledkom prevádzkovo-technických 
porúch  vzniklo 1 404 požiarov. K 
častým príčinám požiarov možno 
zaradiť aj úmyselné zapálenie ne-

známou osobou. V tejto kategórii 
bolo zaevidovaných 1 182  požia-
rov s priamou škodou materiálnou 
hodnotou za takmer 8 mil. eur, jed-
na osoba usmrtená a 16 sa zranilo. 
V dôsledku poruchy alebo nevyho-
vujúceho stavu vykurovacích telies, 
dymovodov a komínov vzniklo 510 
požiarov, následkom ktorých vznik-
la škoda 1 237 085 eur.

Zdroj informácií: Oddelenie ana-
lytické a expertízne PTEU MV SR.        

Vladimír Poprac.

Požiarovosť za rok 2009 varuje!

Úspešných žiakov v skladaní orizuru prijal na Radnici primátor nášho mesta

F
o

to
: V

. E
b

e
rt



4 25. februára 2010

1.str.    viacerých mestských 
projektov), Rastislav Marko (MsÚ 
–oddelenie kultúry, cestovného 
ruchu a športu) a Michal Pálka 
(Baten & Partners Slovakia).

V rámci ďalšieho programu 
účastníci podujatia absolvovali 
prehliadku mesta Šopron. Niek-
torí zástupcovia nášho mesta mali 
možnosť navštíviť  budovy Západo-
maďarskej univerzity, nástupníckej 
inštitúcie slávnej Baníckej akadé-
mie založenej v Banskej Štiavnici v 

roku 1762. Veľmi príjemnou skú-
senosťou bolo zažiť pretrvávajúcu 
atmosféru akadémie a reakcie štu-
dentov, ktorí keď zbadali štiavnic-
kú uniformu, okamžite reagovali 
pozdravom Jó szerencsét!, čo zod-
povedá pozdravu Zdar Boh! Ten-
to pozdrav je stále bežný aj medzi 
profesormi a študentmi.

Priestormi univerzity a priľahlej 
botanickej záhrady Štiavničanov 
veľmi ochotne sprevádzal riadi-
teľ Lesníckeho múzea v Šoproni, 

priaznivec nášho kraja, pán Tamás 
Varga. Pracovné stretnutie s ním 
otvorilo nové témy spolupráce 
Univerzity a mesta Banská Štiav-
nica ako aj cestu k novým spoloč-
ným projektom, či aktivitám. 

Okrem výmeny skúseností a cen-
ných rád absolvovala časť skupiny 
aj viaceré rokovania súvisiace s ďal-
ším smerovaním projektu Barát-
ság határok nélkül – Spoločne bez 
hraníc, podporeného z  Programu 
cezhraničnej spolupráce Maďarská 

republika – Slovenská republika 
2007 – 2013. Celkový objem pride-
lených prostriedkov na projekt je 
viac ako 100 000 €, pričom ich naj-
výraznejšie čerpanie bude nasle-
dovať v ďalších mesiacoch. Projekt 
umožní vycestovanie do Maďarska 
v rámci tvorivých a prezentačných 
pobytov viac ako 100 Štiavniča-
nom a naopak, približne rovnaký 
počet talentovaných mladých ľudí 
z Maďarska navštívi naše mesto. 
Dôležitou súčasťou projektu sú aj 
výstavy a koncerty pre verejnosť, či 
rôzne tlačené materiály – publiká-
cie a pohľadnice. 

Cieľom projektu je vytvorenie 
spolupráce, búranie predsudkov 
medzi dvoma národmi pomocou 
spoločných stretnutí a prostred-
níctvom spoločných kultúrnych a 
spoločenských aktivít. 

O priebehu projektu vás bude-
me aj naďalej informovať.

Ing. Rastislav MARKO, Ing. Michal Pálka

AKTUALITY

1.str. hotelov a služieb, dane 
zamestnancov v turizme a mnohé 
iné, ťažko vystopovateľné pohyby 
peňazí. 

 Veda a výskum sú pre dobrý roz-
voj turizmu nevyhnutné. Sú dôle-
žité nielen z hľadiska strategického 
plánovania, ale aj ako argument pre 
obyvateľov a poslancov, ktorí prijí-
majú dôležité rozhodnutia. Možno 
keby sme vedeli, koľko tu turisti ne-
chajú peňazí, viac by sme sa na nich 
usmievali. Viac by sme počúvali, čo 
od nás očakávajú, viac by sme sa 
starali o ich dobro, pretože v koneč-
nom dôsledku nás oni živia. Poslan-
ci by sa na každé rozhodnutie, ktoré 
robia, pozreli aj z pohľadu turistu a 
jeho záujmov. 

 Aby sme povedali úplnú pravdu, 
nie sme úplne bez čísiel. Štatistický 
úrad nejaké čísla poskytuje, žiaľ, 
nedá sa o ne oprieť. Jednak majú 
zlú metodiku (okrem iného nemajú 
všetkých ubytovateľov) jednak uby-

tovatelia neposkytujú skutočné čís-
la. Podľa ŠU ubytovacie zariadenia 
v okrese Banská Štiavnica vybrali za 
ubytovanie v roku 2008 asi 20 mi-
liónov korún. Podľa odhadov však 
čierne ubytovanie môže dosahovať 
úroveň 50-70%. Ak by to bola prav-
da, potom reálne číslo by mohlo byť 
niekde okolo 40 mil. Sk. To je sko-
ro polovica mestského rozpočtu na 
tento rok. 

Podobne ako s ekonomickým 
prínosom je to so zamestnanosťou. 
Nemáme presné čísla. Podľa vý-
počtu ministerstva hospodárstva 
jedno pracovné miesto v turizme (v 
hoteli a reštaurácii) vytvorí 0,6 pra-
covných miest v iných odvetviach, 
napríklad obchode, službách a kul-
túre. Ale v Nemecku je tento koefi -
cient 2,6. Je to preto, lebo tam je viac 
rozvinutý produkt, to znamená, že 
s turizmom je spojených viac drob-
ných podnikateľov, povedzme od 
sprievodcov až po zmrzlinárov a 

psie záprahy.
 Ale aj keď nám zatiaľ chýbajú 

presné čísla, ostáva zdravý rozum. 
Ten hovorí, že sa musíme turiz-
mom  zaoberať viac a profesi-
onálnejšie. Je na to niekoľko dobrých 
dôvodov.  Významná svetová pora-
denská spoločnosť KPMG hovorí, že 
turizmus bude kľúčovým faktorom 
rozvoja strednej a východnej Európy. 
Odborníci hovoria, že Štiavnica má 
dobrý potenciál. A že turizmus je 

čistý priemysel, má vysoký podiel 
ľudskej práce, (lebo pohostinnosť sa 
nedá nahradiť strojmi), zamestnáva 
aj nižšie vzdelanostné kategórie, za 
prácou zväčša netreba ďaleko cesto-
vať, podporuje malé a stredné pod-
nikanie, pracuje s domácimi vstupmi 
a zisk ostáva v regióne, nedá sa o 10 
rokov presťahovať do lacnejších kra-
jín ako fabrika, živí kultúrnu ponu-
ku, úroveň služieb a zvyšuje kvalitu 
života obyvateľstva. I. Kuhn, OKCRaŠ

Projekt "Spoločne bez hraníc"

Ekonomický prínos pre turizmus

Netradičná vyhliadka v Bergen, Nórsko
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Varíme s hotelkou

Na známosť sa  dáva veľmi 
dôležitá správa, že sa dňa 16. 
februára na našej škole konal 
tradičný karneval. Fašiangovú 
náladu sme si užívali počas celé-
ho dopoludnia. Masky z dielne 
tvorivých rodičov boli úžasné.

Telocvičňa vyzdobená farebnými 
girlandami a balónmi sa premenila 
na rozprávkovú krajinu. Najväčší 
úspech zožal tanec malých princov 
a princezien. Náladu doplnili a lad-
nými pohybmi všetkých okúzlili aj 
temperamentné tanečnice. Karne-
valovú atmosféru umocnili zaujíma-
vé súťaže. Deti s radosťou vytvárali 
rekord našej školy KARNEVALO-
VÉHO HADA. Každý účastník kar-
nevalu dostal sladkú odmenu a naj-
krajšie masky aj hodnotné ceny.

Veru, vydarený deň a veselý kar-
neval.

Naše poďakovanie patrí pani E. 
Uhrinčaťovej, ktorá pre naše prin-
cezničky ušila pekné sukničky. Zá-
roveň ďakujeme p. Drbohlavovej za 
kalendár.

Po skončení karnevalu si určite 
veľa detí povedalo: "Už aby bol ďal-
ší!". Tak sa teda tešíme!

vych. ŠKD v ZŠ J. Horáka

Školský tradičný karneval 

S prílivom lyžiarov do našich 
končín  pribúdajú aj drobné kolízie 
na cestách. Už párkrát som si všim-
la, najmä v úseku medzi Červenou 
studňou a odbočkou k lyžiarskemu 
stredisku v Banskej Hodruši, zú-
falých šoférov postávajúcich vedľa 
svojich štvorkolesových miláčikov 
zaborených v hĺbke neoznačenej 
krajnice. Sneh ponad ňu býva ore-
zaný pluhom v úrovni vozovky, 
posypovým materiálom sa tiež 
zbytočne neplytvá, a tak aj napriek 
opatrnej jazde a kvalitným pneu-
matikám stačí menší šmyk, alebo 
dobrá vôľa vyhnúť sa vozidlám, pri-
chádzajúcim zdola, a došli ste. Za-
volať pomoc telefónom, najmä po 
tom, ak ste sa upísali ,,oranžovej“, je 
v tomto úseku nemožné. Neostáva 
nič iné, len sa spoľahnúť na súcit a 
pochopenie okoloidúcich vodičov.

4. februára v dopoludňajších 
hodinách som sa v takejto neprí-
jemnej situácii ocitla aj ja. Deň 
predtým výdatne snežilo. Polovica 
vozovky bola skromne posypaná, 
ale vodiči, idúci smerom dolu, brz-
dili aj očami. Hlboké snehové válo-
vy po nedávno zapadnutých autách 
tiež nabádali k opatrnosti. Všetko 
bolo málo platné. Moje auto sa v 
jednom ,,vyleštenom“ úseku stalo 
neovládateľné a zastavilo až v záve-

ji úplne mimo cesty. Po prvotnom 
šoku som vytiahla z vrecka mobil. 
Zbytočne. Napadlo mi, aké mám 
vlastne šťastie, že nie som zranená. 
Prvé auto sa objavilo až po desia-
tich minútach a sympatický lyžiar 
z Banskej Štiavnice mi ponúkol 
pomoc. K nemu pribudol druhý, 
tretí… a nakoniec šiesti ochotní šo-
féri vlastnými rukami auto nadvihli 
a postavili späť na cestu. Skôr, než 
som stihla poďakovať, nasadli do 
tých svojich a pokračovali v jaz-
de. Vďaka ich nezištnej pomoci sa 
hrozivo začínajúci deň rozjasnil aj 
mne. Dovoľte mi preto prostred-
níctvom Štiavnických novín doda-
točne poďakovať pánom, Milanovi 
Marošovi a Michalovi Nečasovi z 
B.Š, a ochotným neznámym šofé-
rom zo Žarnovice a Považskej Bys-
trice. Zaujímalo by ma (a možno aj 

ostatných čitateľov), ako je to vlast-
ne s pokrytím telefónneho signálu 
v týchto miestach, ako aj na lyžiar-
skom vleku, a či sa najmä z bez-
pečnostných dôvodov neuvažuje o 
rozšírení týchto služieb.

Na tento problém sme sa opýtali 
marketingovej manažérky Salaman-
dra Resort p. Simony Schwarz a po-
žiadali sme ju o stanovisko: „Všet-
ky siete sú dostupné na miestach: 
na Hornej Rovni, pri apreskibare, 
pokladni, skiservise, záchrannej 
službe, miestami aj na svahu a na 
lanovke. Ak sa stane úraz, naši zá-
chranári majú vysielačky a funkčné 
pevné linky. Úrazov sme mali už 
zopár a prebehlo to úplne bezprob-
lémovo. Často je skôr problém so 
sanitkou, ktorá dorazí na miesto 
činu dosť oneskorene.“ Ďakujeme 
za odpoveď.             Janka Bernáthová

V núdzi spoznáš šoféra

Je utorok 16.2.2010, niečo po 
7,45 hod. a sme v telocvični ZŠ 
J. Horáka, kde sa začína detský 
karneval. Telocvičňa je pekne 
ozdobená a je tu dosť rodičov ako 
aj starých rodičov. Ale to už pri-
chádzajú panie učiteľky so svoji-
mi žiakmi, oblečenými v rôznych 
maskách, veď fantázii sa medze 
nekladú. Obdivujete sovu, myš 
v syre, palmu s opicou, múmiu, 
Jánošíka, víly, princezné, a rôzne 
iné. Karneval sa začal progra-
mom, ktorý nacvičili panie uči-
teľky zo Školského klubu, tancom 
sme sa preniesli do rozprávky – 
Tri oriešky pre Popolušku – po-
tom veselá pesnička, moderné 
tance, skrátka naše dlane stále 
pracovali v potlesku. A potom sa 
po triedach predstavovali masky, 
a veru ťažko bolo z každej triedy 
vybrať 5 najkrajších. Tí najlepší 
dostali darčeky, ale ocenené slad-
kosťami boli všetky masky. Viete, 
keď ste videli tie detské očká, za-
budli ste na všetky svoje starosti, 
a každý mal úsmev na tvári. A 
potom sa už tancovalo,  veselilo 
pri hudbe. Naozaj bolo to dobre 
zorganizované, začo patrí poďa-
kovanie všetkým, ktorí boli do 
toho zainteresovaní.

E.U. 

Poďakovanie

Nepravá držková polievka zo sójo-

vých plátkov (4 porcie)

Suroviny: 15g sójové  plátky, 5g 
olej, 15g cibuľa, 1g paprika mletá 
sladká, 0,3g paprika mletá štipľavá, 
4g masť, 8g hladká múka, 1 koc-
ka bujónu, 3g soľ, 1g cesnak, 0,1g 
mleté čierne korenie, 0,1g majorán, 
200g zemiaky.
Technologický postup: Z bujónu 
uvaríme vývar a hneď po zovretí 
prelejeme sójové plátky. Necháme 
30 minút namáčať.  Sójové plátky 
vyžmýkame, nakrájame na rezance 
podobné držkám Na oleji osmaží-
me očistenú a na drobno nakrája-
nú cibuľu, pridáme mletú papriku 
sladkú aj štipľavú, krátko speníme 
a pridáme sójové kúsky. Orestuje-
me, pridáme  na kocky pokrájané 
zemiaky, zalejeme vodou a varíme. 
Z masti a múky  pripravíme svet-
lú zápražku, zalejeme ju vodou, 
rozšľaháme a pridáme k polievke. 
Varíme ešte 10 minút, dochutíme 
cesnakom, soľou, korením a majo-
ránom. 

Ing. V. Baksová

Masky detí boli pestré a nechýbal im nápad a vtip
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Zdravoveda
Liposukcia ultrazvukom 

Nemať okolo pása pneumatiku, 
prípadne celulitídové pumpky na 
stehnách, po tom túžia aj mnohé 
inak štíhle ženy. Lenže to chce cvi-
čiť a nejesť. Najnovšie pomáha na 
odstránenie prebytočného tuku 
ultrazvuková liposukcia. Zjedno-
dušene povedané, tukové bunky sa 
z tela neodsajú, ale rozbije ich ul-
trazvuk. Je to bezbolestná, rýchla, 
neinvazívna metóda, veľmi lákavá. 
Táto metóda sa robí prístrojom - 
ultrazvukom. Ultrazvuk preniká 
do tukovej vrstvy v tele. Rozkmitá 
tukové bunky, až prasknú a mast-
né kyseliny sa vylejú. Lymfatický 
systém ich odvedie do pečene, 
ktorá ich spracuje ako akýkoľvek 
tuk a potom z tela vyplaví. 

Liposukcia ultrazvukom sa dá 
využiť na stehnách, bokoch, zadku, 
no využíva sa aj na lýtka a vnútor-
nú stranu kolien. Dokonca zmenší 
aj poprsie – čo využívajú hlavne 
muži, ktorým kilá žensky vyduli 
hruď. A zaberá aj na predbradok, 
no nie každý ošetrenie znesie (ne-
príjemný zvuk v ušiach).

Zákrok trvá 30 minút, po ňom 
sa odporúča veľa piť. No nesmie 
sa káva a alkohol – lebo odvodňu-
jú. Nasledujúce dni sa odporúča 
zvýšiť telesnú aktivitu – rýchlejšia 
chôdza a pod., trpezlivosť, kým sa 
tuk vyplaví z tela, chce to čas. Bliž-
šie info: 0908 648 707. Z. Švidroňová 

Vo februári opäť ožili príbehy 
starej Štiavnice tak, ako ich 
mnohí nepoznáme. Historické 
budovy dýchajú a žijú svoj 
tichý život spolu s nami až na 
to, že sú tu podstatne dlhšie. 

V sobotu 20.2.2010 sme sa zišli 
na námestí približne štyridsia-
ti záujemcovia, ktorých nadchla 
myšlienka možnosti nahliadnuť do 
málokedy prístupných priestorov 
historickej budovy banského ar-
chívu. Prišli detičky, aj s rodičmi, 
mladí nadšenci i starší, stále aktív-
ni dôchodcovia. 

Privítal nás p. Ján Roháč za 
Združenie Jantárová cesta, ktoré 
každoročne organizuje sprevádza-
nie zdarma pre verejnosť i odbor-
ných sprievodcov pri príležitosti 
Svetového dňa sprievodcov. Tento 
rok sa Mestský úrad, oddelenie  
kultúry, cestovného ruchu a špor-
tu spojilo so Združením Jantárová 
cesta a spoločne s riaditeľstvom 
Štátneho ústredného banského ar-
chívu sme pripravili pre záujemcov 
tematické sprevádzanie o budove 
banského archívu a jeho činnos-
ti, a tiež možnostiach prístupu do 
archívu pre verejnosť. Celou budo-
vou nás s veľkou ochotou sprevá-
dzala pani riaditeľka Mgr. Kašia-
rová, ktorej aj touto cestou veľmi 
pekne ďakujeme za sprístupnenie 
priestorov. 

Dozvedeli sme sa niečo z histó-
rie budovy, tzv. Fritzovho domu, 
prešli sme pivničné priestory, kde 
sme našli stále funkčnú a prístup-
nú studňu s pitnou vodou a vraj 
aj liečivými účinkami. Priamo v 
priestoroch pod zemou s krásnymi 
upravenými klenbami sme videli 
miesto, kde dolovali drahé a fa-
rebné kovy baníci priamo tam na 
mieste z veľmi dobre známej, až 19 
km dlhej, rudnej žily Špitaler. Pod 
budovu zachádza aj známa štôlňa 
Glanzenberg. Podzemné priestory 

boli v nie tak dávnej minulosti pri-
pravené ako podzemné kryty.

V  budove, ktorá bola viac krát 
prestavaná a pôvodne pozostávala z 
dvoch samostatných meštianskych 
domov, sa v 18. storočí vyučovali 
niektoré predmety Baníckej akadé-
mie, napr. kresliarstvo, meračstvo. 
Neskôr budovu odkúpil erár pre 
potreby Akadémie. Svoju defi ni-
tívnu podobu dostala pri prestav-
be podľa návrhov viedenského ar-
chitekta Schuleka. Tu potom sídlil 
rektorát Akadémie a boli zriadené 
byty pre profesorov. Všimli ste si 
na fasáde budovy znaky všetkých 
vyučovacích predmetov Baníckej 
akadémie? Nájdete tu meračstvo, 
hutníctvo, baníctvo, kresliarstvo, a 
iné. V budove postupom času síd-
lili rôzne inštitúcie. 

Dnes v obrovských priestoroch 
uchováva a archivuje historické 
dokumenty z viacerých banských 
oblastí jediný špecializovaný ar-
chív na území bývalej Rakúsko-
Uhorskej monarchie a jej nástup-
níckych štátov, Štátny ústredný 
banský archív, ktorý patrí pod Mi-
nisterstvo vnútra SR a v jeho zbier-
kach nájdete najstaršie zachovalé 
originály dokumentov zo začiatku 
15. stor. 

V študovni, kam má prístup aj 
verejnosť, sme mali možnosť na-

hliadnuť do Zlatej knihy baníckej, 
prezreli sme si historické mapy 
a situačné vyobrazenia budovy z 
rôznych časových období. Videli 
sme skener Cruse, ktorý je jeden 
z najväčších na Slovensku a je ur-
čený na skenovanie veľkoformáto-
vých máp a dokumentov.

Štátny ústredný banský archív 
sprístupňuje vybrané dokumenty 
aj na svojej web stránke www.ban-
skyarchiv.sk a pozýva vás v termí-
ne 23. – 26.3.2010  na významnú 
výstavu , ktorá bude sprístupnená 
pri príležitosti úmrtia významné-
ho slovenského kartografa Samue-
la Mikovíniho. Uvidíte zachované 
historické dokumenty a mapy, kto-
ré ešte aj v dnešnej dobe obrovské-
ho technického pokroku sú neuve-
riteľne presné. 

Veľmi pekne sa chcem poďa-
kovať všetkým organizátorom za 
prejavenú snahu a ochotu, ako aj 
zúčastnenej verejnosti za účasť 
na zaujímavom podujatí. Verím, 
že naše stretnutie na tematickom 
sprevádzaní v budove banského 
archívu nezostane jediným. Už v 
mesiaci marec sa môžete tešiť na 
ďalšie z pokračovania Príbehov 
starej Štiavnice niekde na ďalšom 
zaujímavom mieste nášho maleb-
ného historického mesta.

Mgr. Drahomíra Prieberová

Príbehy starej Štiavnice

Pekinská kapusta zapekaná so 

šampiňónmi

Suroviny: 1kg pekinská kapusta, 
200g šampiňóny, 30g maslo, 5g 
tuk, 5g strúhanka, 2dl. mlieko, 4 ks 
vajcia, 150g tvrdý syr, 3g soľ, petrž-
lenová vňať.
Technologický postup: Očistenú 
kapustu pokrájame na jemné rezan-
ce. Na masle orestujeme pokrájané 
šampiňóny, pridáme pripravenú 
kapustu, podlejeme malým množ-
stvom vody udusíme domäkka. 
Tukom potrieme pekáč, vysypeme 
strúhanku a udusenú zmes rovno-
merne rozložíme. Pokvapkáme po 
celej ploche tretinou mlieka a dáme 
zapiecť do stredne vyhriatej rúry. 
Keď je zmes napoly upečená, zaleje-
me ju so zvyškom mlieka, v ktorom 
sme rozšľahali vajcia, postrúhaný 
syr, soľ a petržlenovú vňať. Odkryté 
zapečieme dočervena. Podávame 
so zemiakovou kašou a tatárskou 
omáčkou.     Ing. V. Baksová

Varíme s hotelkou

Sobota 27.2.

SHERLOCK HOLMES
V. Británia/USA/Austrália, 2009, 128 min.,MP 15.,
Vstupné:2,20 Euro, začiatok premietania: 18:30 hod
Nedeľa 28.2.

ASTRO BOY
USA, 2009, 94 min., Animovaný pre deti
Vstupné: 2 Euro, začiatok premietania: 15:00 hod.

Kino Akademik  Kino Akademik  Kino Akademik  Kino Akademik  Kino Akademik 

Návštevníci vo Fritzovom dome (Štátny ústredný banský archív)
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Prenájom priestoru

Obec Banský Studenec ponúka 
do prenájmu priestory, obchod 
Kolpašan – Potraviny, za výhod-
ných podmienok, info na tel.č.: 
045/691 16 71.
Fitnes centrum v plavárni

Na plavárni je novootvorené 
fi tnes centrum. Otváracie hodiny: 
Pondelok - piatok: 11.00 - 20.00 
hod., sobota - nedeľa: 10.00 - 20.00 
hod. Príďte si zacvičiť a urobte nie-
čo pre svoje zdravie a vyformujte si 
postavu. Tešíme sa vašu návštevu.
Masáže

Na plavárni opäť fungujú ma-
sérske služby v priestoroch sauny, 
otváracie hodiny podľa harmono-
gramu plavárne,  bližšie info na 
tel.č.: 045/691 27 24
SZPB

Členovia výboru SZPB budú 
každý 3. týždeň v mesiaci, v stre-
du, medzi 10. – 12. hod. v Klube 
dôchodcov na Trojičnom námestí 
podávať informácie občanom mes-
ta a okolia o možnostiach právne-
ho využitia výhod, ktoré podľa 
zákona poskytuje Zväz protifašis-
tických bojovníkov.

SZPB

Výbor SZTP BŠ oznamuje svo-
jim členom, že je znovu možné vy-
užívať služby mestskej plavárne za 
týchto podmienok:

- člen SZTP predloží platný pre-
ukaz zväzu a zakúpi si v plavárni 
permanentku na 10 vstupov do 
bazéna v cene 5 €/ 10 vstupov, 1 
vstup 0,50 €. Každé použitie bude 
zaznamenané. Vstup s permanent-
kou a preukazom každú stredu od 
13. – 14. hod. 

- poplatok do sauny po predlo-
žení preukazu je 1 € v hodinách 
určených pre verejnosť

Základná organizácia č.125 
Slovenského zväzu telesne postih-
nutých v Banskej Štiavnici žiada 
svojich členov, aby do termínu 
výročnej členskej schôdze dňa 
16.4.2010 uhradili členské prí-

spevky. Kto do tohto dátumu ne-
bude mať vyrovnané členské za rok 
2009, bude vyradený zo zoznamu 
členov zväzu. Veríme, že toto dlhé 
časové obdobie využijete na splne-
nie svojich povinností. 

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ

Stretnutie baníkov

Pozývame na pravidelné po-
sedenie baníkov a priateľov ba-
níckeho stavu, ktoré sa uskutoční 
dňa 26. februára 2010 o 16.00 hod. 
Stretnutie sa uskutoční v Baníckej 
krčme u pána Karabellyho. Príďte 
si pospomínať na staré časy, keď 
sme boli mladí a pekní. Na vašu 
účasť sa tešia usporiadatelia. P.S.  
Na posilnenie ducha aj tela pani 
Wernerová pripraví langoše, také 
fajné ako na Belianskom tajchu cez 
leto.

Talentové skúšky

ZUŠ  Banská Štiavnica, Literár-
no-dramatický odbor, prijíma no-
vých žiakov vo veku  11-13 rokov 
Talentové skúšky od 1.3.- 4.3. 2010 
od 14,00-16,00 hod. Informácie 
a prihlášky nájdete v triede LDO 
ZUŠ.

MDŽ

Výbor Spolku slovenských žien 
ŽIVENA v Banskej Štiavnici, pri-
mátor mesta Banská Štiavnica, 
SMER-SD vás srdečne pozývajú 
dňa 9. marca 2010 o 16. hod. do 
Hotela Grand Matej v Banskej 
Štiavnici na posedenie pri príle-
žitosti MDŽ spojené s kultúrnym 
programom, malým občerstvením 
a darčekom.  Na vašu účasť sa tešia 
organizátori.

Poďakovanie

Som občiankou Banského Stu-
denca a chcela by som sa v mene 
svojom a v mene svojich občanov 
poďakovať poslancom OZ, Dobro-
voľného hasičského zboru a špor-
tového klubu z Banského Studenca 
za zorganizovanie tradičného Po-
chovávania basy spojeného so za-
bíjačkovým posedením. Uvedené 

podujatie fi nancovali poslanci OZ, 
Dobrovoľný hasičský zbor a špor-
tový klub v našej obci.

Občianka obce Banský Stude-
nec
Ospravedlnenie

V ŠN č.6/2010 sa ospravedlňuje-
me autorke poďakovania za chybu, 
ktorá vznikla. Správne meno malo 
byť uverejnené ako Milanko Sle-
ziak. 

 red

N a š a 
mama Elena 
Longauerová 
prežila viac 
ako 50 rokov 
v  Banskej 
Štiavnici a 26.februára 2010 
sa dožíva 80 rokov. Dnes po 
prekonaní viacerých ochore-
ní sa znovu teší zo života v 
rodnom prostredí Fiľakova. 
Veľa spomína na priateľov a 
známych, s ktorými pracova-
la na pôrodnici, ale i detskom 
oddelení vtedajšej NsP. V tej-
to súvislosti jej chceme spolu s 
nimi celá rodina zaželať skoré 
vyzdravenie a veľa pohody do 
ďalšieho života.

Synovia Dušan, Ľubomír 
a Jaroslav s rodinami.

Osud Ti ne-
doprial s nami 
dlhšie byť, ale 
v našich srd-
ciach budeš 
stále žiť.“ 

Dňa 5. marca 2010 si pri-
pomíname 1. smutné výro-
čie smrti nášho milovaného 
manžela, otca, brata, starké-
ho, švagra a svata Jána Mel-
cera. Tí, ktorí Ťa radi mali, 
na Teba nech s láskou a úctou 
spomínajú, ďakuje celá smú-
tiaca rodina.

„Ten, koho 
milujete, neu-
miera, ale žije 
stále v našich 
srdciach“ 

D ň a 
17.2.2010 nás navždy opus-
tila vo veku 95 rokov naša 
drahá mama, stará mama, 
prastarká Jozefa Oravcová. 
Ďakujeme všetkým tým, kto-
rí sa s ňou prišli rozlúčiť, za 
kvetinové dary a tým zmier-
nili náš hlboký žiaľ. Tí, kto-
rí ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Spomína 
dcéra s rodinou. 

Jozefovi Ďuricovi – k ži-
votnému jubileu.

Predseda DHZ Banská 
Štiavnica - Štefultov.

Ľudský život – krátka trasa 
míľnikmi je obsiaty.

Človek ani nenazdá sa a už 
bol šesťdesiaty.

Ako ten čas rýchlo letí!
 Všedných dní rad, občas 

sviatky...
A zrazu tak divno je Ti, 
Keď sa letmo obzrieš spiat-

ky.
Mnohé chvíle v prešlom 

žití.
Ťažké boli ako jarmo.
Ale v srdci človek cíti, 
že tie roky nežil darmo.
K ďalšej tvojej žitia púti 

jedným tónom srdcia vravia. 
Jedným hlasom želáme Ti 

veľa sily, šťastia, zdravia.
Za okrskový výbor DPO B. 

Štiavnica     V. Poprac predseda.

OZNAMY

Oznamy

Vážení občania Mesta Banská Štiav-

nica.

Väčšina  miest a obci na Sloven-
sku,  sa v tomto roku pripravujú na  
spomienku  udalosti spred 65 rokov, 
na ukončenie II. svetovej vojny a po-
rážky fašizmu.

K tomuto historickému 65. výro-
čiu oslobodenia mesta B. Štiavnice 
Sovietskou a rumunskou armádou 
pripravujeme 

oslavy 5. marca 2010 o 9, 30 hodine
pri Pomníku padlých na Kammer-

hofskej ulici položenie kytice kvetov 

a o 10, 30 hodine spomienkové osla-
vy v Klube dôchodcov na Námestí 
sv. Trojice 7.

Oslavy sa uskutočnia za organizá-
cie mesta B. Štiavnica a Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov.

Na spomienkové oslavy 65 výro-

čia oslobodenia mesta Červenou a 
rumunskou armádou Vás srdečne 
pozývame.

Vzdajme vďaku aj tým, ktorí obe-
tovali svoje životy, aby sme mohli žiť 
v našej vlasti v mieri. 

Prípravný výbor spomienkových osláv

Pozvánka na oslavy 65. výročia oslobodenia mesta
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MÚZEÁ
starý zámok
 utorok- nedeľa 8:00 - 16:00

nový zámok
 streda -  nedeľa
 8:00 - 16:00

galéria J. Kollára
 streda - nedeľa 8.00 - 16.00

mineralogická expozícia
streda - nedeľa, 8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
kammerhof
 pondelok - piatok 8:00 - 16:00

štôla glanzenberg
 utorok, štvrtok, sobota, 13.00 
 objednať deň vopred
múzeum vo svätom antone
 pondelok - zatvorené
utorok - sobota 8.00 - 15.00

VÝSTAVY
minerály karpatských 
rudných žíl
10.9. - 31. 3. 2010, Berggericht

Múzeá otváracie hodiny

Slovenské banské múzeum - Galé-

ria Jozefa Kollára v Banskej Štiav-

nici

BBSK - Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom - Pracovis-

ko Banská Štiavnica 

Slovenská agentúra životného 

prostredia, Centrum programova-

nia environmentálnych projektov 

a environmentálnej výchovy Ban-

ská Bystrica

Mesto Banská Štiavnica

VYHLASUJÚ
XII. jubilejný ročník  výtvarnej  

súťaže so zahraničnou účasťou
MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NA-

HLAS

so zameraním na ochranu príro-
dy a environmentálnu výchovu

„Medzinárodný rok biodiverzity“
Podmienky súťaže :

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové 

kategórie : 1. žiaci MŠ
2. žiaci 1.-3. ročníka ZŠ
3. žiaci 4.-6. ročníka  ZŠ
4. žiaci 7.-9. ročníka ZŠ
5. žiaci I. stupňa ZUŠ
6. žiaci II. stupňa ZUŠ
7. študenti SŠ, VŠ, zahraničné 

školy a dospelí
Jeden autor môže poslať do súťa-

že najviac 2 súťažné práce
Technika prác: ľubovoľná (maľ-

ba, kresba, koláž, plastika, objekty 
z prírodných a odpadových mate-
riálov ...)

Formát: maximálne A2, v - 50 
cm

Na zadnú stranu každej práce 
treba uviesť: názov práce, meno a 
priezvisko autora, vek,

adresu školy a triedu
Organizátori súťažné práce ne-

vracajú, len na požiadanie. Zasla-

ním prác autor súhlasí so zverejne-
ním na výstavách a v propagačných 
materiáloch.

Uzávierka súťaže:  9.4.2010 
Vyhodnotenie súťaže a verni-

sáž výstavy súťažných prác bude 
21.4.2010 o 11.00 hod.

Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. 
Trojice č. 12. 

Vystavené nemusia byť všetky 
práce, len tie, ktoré odporučí po-
rota
Súťažné práce posielajte na adre-

su: 

Slovenské banské múzeum, ul. 
Kammerhofská 2,  969 01 Banská 
Štiavnica, č. t. 045/6949422 (galé-
ria 045/6913431), alebo Pohronské 
osvetové stredisko, Kammerhofská 
2, 969 01 Banská Štiavnica, č. t. 
045/692 13 87

My sa nevieme sťažovať nahlas

Žijeme inú dobu, treba sa s tým 
zmieriť. Pomaly je problém stretnúť 
sa a porozprávať s priateľmi naži-
vo, lebo každý jeden kamsi beží, 
ponáhľa sa, vybavuje... A zdalo by 
sa, že už nikoho nič nezaujíma, len 
on sám. O to viac poteší, že opak je 
pravdou. Čo sa nedá v reálnom sve-
te, to dnes ide vo virtuálnom, ktorý 
je pomaly, ale isto, už súčasťou toho 
nášho živého, každodenného, vlast-
ne aby som bola presná, pretrans-
formovaného do „každonočného“.  

Nech si kto chce, čo chce, hovo-
rí, skvelý vynález je ten internet a 
v ňom jeden z jeho nástrojov Face-
book. Tam sa človek podozvedá ve-
cíííí, tam zistí čo ľuďom vŕta v hlave, 
ktoré nedovolia zaspať....! Nájdu sa 
rôzne, vtipné, šialené, smutné i váž-
ne, ale aj seriózne a veľmi rozumné. 
No a do tejto poslednej kategórie 
patrí aj výzva, na ktorú som narazi-
la v profi le Ľuboša Píša, ktorú som 
,mierne parafázujúc, dala aj do ná-
zvu svojho príspevku.

Z vety vzniklo súvetie a zo sú-
vetia početná skupina už nie slov, 
ale ľudí, ktorým osud tohto mesta 
nebol a nie je ľahostajný. Vznikla 
skupina s avizovaným názvom „Pe-
šia zóna“. Nejde o zábavnú, hudob-
nú ani inú skupinu, ale o skupinu 
ľudí, ktorí ponúkajú priestor tak 
pre podporovateľov, ale aj odporcov 

myšlienky vzniku pešej zóny v Ban-
skej Štiavnici. 

Keďže táto FB skupina za pár 
dní získala viac ako 150 členov s 
podporným stanoviskom, je to pre-
svedčivým dôkazom, že viac ľudí 
chce mať historické centrum mesta 
pre ľudí, nie pre autá.

Mnohí namietnu, také tu už bolo 
a neujalo sa. Áno, je to pravda. Ne-
ujalo sa, lebo nemalo pevnú kostru 
a jasnú koncepciu. Aby sa tak ne-
stalo aj teraz, je potrebné najskôr  
nájsť odpovede na niekoľko otázok, 
ktoré sú veľmi prozaické: prečo, ako 
a komu to bude slúžiť ?

Lebo samotná pešia zóna môže 
mať rôzne využitie:

- prechádzková
- nákupná
- spoločenská
- oddychová
Áno, presne tak a môže byť pre 

turistov alebo pre obyvateľov mesta, 
alebo pre oboch súčasne. A potom 
je tu aj otázka, aký má profi l obyva-
teľ mesta, ktorý by využil takúto pe-
šiu zónu a sadol si na dobrú kávu či 
pohár vína práve na toto námestie. 
A koľko je takých obyvateľov v Ban-
skej Štiavnici....10, 30, 100 ? A čo tí 
ostatní?  Čo deti, budeme na ne pa-
mätať ?

Ja som sa narodila a vyrastala v 
tieni svätej Trojice a veže Starého 

zámku, podľa toho, kde sa slnko 
práve nachádzalo. Tu som okúsila 
tvrdosť dlažobných kociek i teplú 
náruč mojej mamy.V každom roč-
nom období to bolo pokojné a aký 
to paradox, súčasne živé miesto, 
plné detí a ich hier, s oknami zapl-
nenými muškátmi, spoza ktorých 
vykúkali naše mamy, lebo my ich  
deti, sme tu od jari do jesene šan-
tili s loptami, švihadlami, v zime so 
sánkami a lyžami. A počas predja-
ria s vybudovanými detskými „hrá-
dzami“ smerom od Lýcea po Sitna-
iovský dom splavovali prvé plastové 
vrchnáčiky od mlieka. Keď sa mi 
narodil syn, robil tu prvé kroky po 
dlažbe i na lyžiach v parku za mo-
rovým stĺpom, až dovtedy, kým  sa 
to všetko neskončilo. V 70. rokoch 
minulého storočia nastal začiatok 
konca. Konca bežného života v 
historickom jadre mesta. Všetkých 
nás postupne vysťahovali v záujme 
„komplexnej obnovy“.

Viem, čas nevrátim, ani neza-
stavím. No vy ten súčasne plynúci 
môžete využiť na to, aby sa život na 
Trojicu opäť vrátil v krajšej forme, 
než je len rad áut, obojstranne sto-
jacich v tieni grandiózneho súsošia, 
veže Starého zámku a hrdých wald-
bürgerovských domov !

Oľga Kuchtová

Pešia zóna ... áno, či nie ?
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk
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Dňa 12.2.2010 sa uskutočnil v 
hoteli Grand - Matej v Banskej 
Štiavnici "18. reprezentačný 
banícky ples – jubilejný 10. 
celoslovenský“ 

Zúčastnilo sa na ňom 128 osôb, 
medzi ktorými boli aj veľvyslanec 
Kubánskej republiky na Slovensku 
David Pavlovich Escalona, ako 
aj viaceré významné osobnosti 
slovenského baníctva,  JUDr. Ing. 
Peter Kúkelčík, predseda Hlav-
ného banského úradu v Banskej 
Štiavnici, Ing. Peter Čičmanec, 
predseda predstavenstva Sloven-
skej banskej komory, Ing. Richard 
Kaňa, predseda Banskoštiavnicko-
hodrušského baníckeho spolku, 
Ing. Ján Hrabovský, prezident 
Slovenskej baníckej spoločnosti, 
PhDr. Jozef Labuda, CSc, riaditeľ 
Slovenského banského múzea  a 
nechýbal ani primátor Banskej 
Štiavnice Mgr. Pavol Balžanka. 

Podujatie sa pre účastníkov 

začalo tradičným „skokom cez 
kožu“ a prefáraním cez vysvietenú 
banskú štôlnu vo vestibule hotela. 
Slávnostné otvorenie plesu vyko-
nal zaklopaním na klopačku JUDr. 
Ing. Kúkelčík a potom už moderá-
tor podujatia Ján Furinda ohlásil 
začiatok slávnostného programu, 
ktorého prvým bodom bola into-
nácia baníckej hymny „Banícky 
stav“ v podaní spevokolu Štiavni-
čan. Potom nasledovali slávnostné 
príhovory Ing. Kaňu, Mgr. Balžan-
ku, pozdrav D.P. Escalonu a sláv-
nostný prípitok Ing. Čičmanca. 

 Po prípitku na-
sledoval kultúrny program, pieseň  
„Kde je baníkova vlasť ?“ v podaní 
spevokolu Štiavničan, čarokrásne 
vystúpenie štiavnických Texasiek a 
predtancovanie, ktoré zabezpečila 
tanečná skupina "Anna dance" zo 
Žarnovice. Po ňom už začalo otvá-
racie valčíkové kolo pod vedením 
hudobnej skupiny „Necpalanka“ z 
Prievidze, ku ktorej sa neskôr pri-
dal aj disdžokej Rasťo. 

Za vydarené spoločenské podu-
jatie patrí poďakovanie personálu 
hotela Grand -Matej, organizač-
nému výboru a hlavným sponzo-
rom podujatia, ktorými boli Mesto 
Banská Štiavnica, ENGAS, s.r.o., 
Nitra, EUROVIA SK, a.s., Košice, 
Hornonitrianske bane Prievidza, 
a.s., Prievidza a Combin Banská 
Štiavnica, s.r.o., Banská Štiavni-
ca. Poďakovanie patrí  aj všetkým 
ďalším sponzorom, ktorí prispeli 
cenami do zlosovania vstupeniek v 

celkovej cene 2 200,- €.
Na podujatí bola uskutočnená aj 

dobrovoľná zbierka na sochu štiav-
nického Nácka, do ktorej účastníci 
plesu prispeli sumou 40,- €, týždeň 
predtým sa na maškarnom plese, 
ktorý zorganizoval Hotel Grand-
Matej získalo 1 175,- €, uvedená 
suma bola vedením hotela odo-
vzdaná baníckemu spolku, kto-
rý sumu odviedol Mestu Banská 
Štiavnica na účet verejnej zbierky.  

Ing. Milan Durbák

Z jubilejného celoslovenského baníckeho plesu

V sobotu 20.02.2010 usporiadal 
Športový klub Štefultov  3. Maškar-
ný bál. Okolo 19. hod. prichádzali 
do kultúrneho domu v Štefultove 
prekrásne masky, ktoré si hostia 
zhotovili sami, alebo zapožičali. 
Prichádzali vodníci, Shrekovci, Pat 
a Mat, farár z Hořtic so svojou Ce-
cilkou, indiáni, Alcapone, brušné 
tanečnice, tuareg, piráti, potápači a 
veľa iných krásnych masiek, dokon-
ca aj Ivan s Nastenkou, ktorí sa stali 
"kráľom a kráľovnou bálu. Všetky 
masky boli naozaj nádherné ,za čo 
by som im aj touto cestou chcela 
poďakovať, že sa na túto akciu tak 
skvele pripravili. Zábava bola per-
fektná, o čom svedčí, že všetci tan-

covali až do samého rána a parket 
bol stále plný. Touto cestou by som 
chcela poďakovať aj Vierke a Jožko-
vi z hudobnej skupiny JEWEL za 
skvelú zábavu, ktorú nám pripravili, 
ďalej usporiadateľom ŠKŠ ako bra-
vúrne zvládli túto akciu, za čo im 
boli odmenou spokojní odchádza-
júci hostia. Dúfam a pevne verím, 
že sa nám o rok podarí zorganizovať 
znovu takú skvelú akciu.

Ďalej by som sa chcela poďako-
vať sponzorom, ktorí nám darovali 
ceny do tomboly: AVG group a.s., 
p. Tóth, p. Poprac, fi rma Durpal, p. 
Frohn, rod. Povinská, p. Stehlík, p. 
Voštiar, p. Ladoš, rod. Tynkovanová, 
rod. Melicherčíková, Rozličný tovar 

TINO, rod. Verešíková, p. Debnár-
JUTOMA, p. Lešičko,  p. Celderová, 
p. Lupták, p. Palovič, p. Burian P.,  
lekáreň Ametyst, p. Pačesa, fi rma 

Cramo, čínsky obchod Barbora, sta-
vebniny Remeslo-Stavmat,  p. Mar-
ková, Ernek Peter, p. Spišiak, Tanád 
a p. Horváth. Milota Tokárová ŠKŠ

Maškarný bál na Štefultove

Komisia kultúry pri MsZ v B. Š v spolupráci s OKCRaŠ vyhlasuje opäť po roku anketu o osobnosť roka, kolektív roka a podujatie roka. Každoročne 
sa naše mesto snaží oceniť snahu množstva obetavých Banskoštiavničanov, ktorí neváhajú svoje sily a drahocenný čas venovať a rozdávať svojim spo-
luobčanom, ktorí stoja o kultúrny rozmer našich dní. Zapojte sa do hlasovania o ocenenie vašich najobľúbenejších osobností  a kultúrnych podujatí a 
môžete získať peknú cenu v žrebovaní, ktoré sa uskutoční v rámci podujatia „Kultúra 2010“. Svoje 3 nominácie v každej kategórii  môžete posielať do 
konca februára 2010 vyplnením anketových lístkov a odovzdaním v redakcii ŠN novín, alebo elektronicky na web stránke www.banskastiavnica.sk. 
Odovzdajme ocenenia tým, ktorí si to najviac zaslúžia a páčia sa nám!

Osobnosť roka 2009  Podujatie roka 2009   Kolektív roka 2009
1. ..................................................        1. .........................................................      1. .......................................................
2. ..................................................       2. .........................................................      2. .......................................................
3. ..................................................        3. .........................................................      3. .......................................................

!!!Vyberte si
svojich favoritov!!!
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Na plese sa zúčastnil aj veľvyslanec Kubánskej republiky Dávid 
Pavlovich Escalona

Ivan a Nastenka sa stali kráľom a kráľovnou bálu 
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V. liga v stolnom tenise

Až prekvapivo jednoznačný 
priebeh, mal zápas so 4. druž-
stvom tabuľky Župkovom "B", nad 
ktorým hráči LN TRADE vyhrali 
jednoznačne v pomere 15:3.

Na tomto víťazstve sa podieľalo 
až 5 hráčov, keď zraneného Sedile-
ka po druhom kole vystriedal Ján 
Dobrovič. Tradične dobrý výkon 
podal Martin Dobrovič, ktorý sa 
na úspechu LN TRADE podieľal 

ziskom 4 bodov. Dobrý vý-
kon podal aj Mikuš ktorý 
sa po dlhšej odmlke, na-
koľko pracuje v zahraničí,  
objavil v zostave a získal 3  
body.

Ďalší zápas zohrá druž-
stvo LN TRADE na do-

mácich stoloch v telocvični les-
níckeho internátu pod Kalváriou 
v nedeľu 28.2.2010 o 10-tej hodine 
proti družstvu Vyhne "B".

Všetkých priaznivcov stolného 
tenisu srdečne pozývame.

LN TRADE - Župkov "B"   15:3
Body za LN TRADE: štvorhry: 

Prokaj/Sedilek, Dobrovičovci  Ján 
+ Martin

dvojhry: Dobrovič Martin 4, 
Mikuš a Prokaj po 3, Sedilek 2, 
Dobrovič Ján 1.

JS

ŠPORT

        MUŽSTVO Z V R P KO SKORE BOD
1. Orovnica "B" 13 13 0 0 0 175:59 39
2. B. Štiavnica 13 10 0 3 0 159:75 33
3. Žiar Seniori 13 10 0 3 0 149:85 33
4. Župkov "B" 13 6 1 6 0 128:106 26
5. Horná Ždaňa 12 7 0 5 0 104:109 26
6. Vyhne "B" 13 6 0 7 0 119:115 25
7. Hliník "B" 13 4 1 8 0 110:124 22
8. Janova Lehota 12 4 3 5 0 98:118 23
9. Žiar "C" 13 0 2 11 0 67:167 15

10. Kosorín 13 0 1 12 0 48:186 14

Dňa 11.2.2010 sa uskutočnil na 
ľadovej ploche sídliska Drieňo-
vá jubilejný X. ročník hokejo-
vého turnaja žiakov o putovný 
Pohár primátora mesta Banská 
Štiavnica. Turnaja sa zúčastnili: 
ZŠ J. Kollára, ZŠ J.Horáka, CZŠ 
sv. Františka Assiského, ZŠ Sv. 
Anton. 

Turnaj usporiadala STJ Drieňová 
v spolupráci so ZŠ J. Kollára a Mest-
ským úradom v Banskej Štiavnici.

Mgr. Pavol Balžanka, primá-
tor mesta, zabezpečil pre úspešné 
družstvá poháre a medaily, pán Ľ. 
Barák prispel hodnotnými balík-
mi sladkostí pre každé družstvo. 
K zdarnému priebehu celej akcie 
určite prispela výborne pripravená 
ľadová plocha, ktorú zabezpečili V. 
Gazda a spol. Mladým športovcom 
sa na začiatku turnaja prihovoril 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primá-
tora, a poprial všetkým družstvám, 
aby bojovali čestne a „všetci zvíťa-
zili“. V hracom systéme „každý s 
každým“ sa najviac darilo žiakom 
zo ZŠ J. Kollára, ktorí presvedčivo 
zvíťazili v oboch svojich zápasoch. 
Odhodlaný a veľmi dobrý výkon 

podali žiaci spojeného družstva ZŠ 
Sv. Anton a CZŠ, a tak zdolali ZŠ J. 
Horáka. Po turnaji sa žiaci do sýtos-
ti najedli gulášu v školskej jedálni 
ZŠ J. Kollára. 

Všetkým aktérom – usporiada-
teľom, pánu primátorovi, riaditeľke 
ZŠ, vedúcej školskej jedálne a ku-
chárkam patrí moje poďakovanie 
za úspešné zvládnutie X. ročníka 
hokejového turnaja. Víťaznému 
družstvu žiakov ZŠ J. Kollára v 
zložení: Dávid Szabo, Juraj Ducho, 
Martin Halaj, Miroslav Gregáň, Ra-
dovan Ďurovič, Laco Bednář, Peter 
Bednář, Kristián Šemoda, Radovan 

Murgač a Ivan Javorský, gratulujem 
a želám ešte veľa úspechov v ďalších 
ročníkoch hokejových turnajov.

Výsledky: 

ZŠ J. Kollára – Sv. Anton + CZŠ 
15:4

ZŠ Sv. Anton + CZŠ – ZŠ J. Ho-
ráka 4:2

ZŠ J. Kollára – ZŠ J. Horáka 10:1
Poradie:

1. miesto ZŠ J. Kollára
2. miesto ZŠ Sv. Anton a CZŠ sv. 

Františka Assiského
3. miesto ZŠ J. Horáka

Mgr. Tibor Szendrei

X. ročník hokejového turnaja žiakov ZŠ

LN TRADE víťazne so Župkovom "B"

V nedeľu 14.2.2010 pokračovala 7. 
kolom 4. liga. Obaja naši zástupco-
via cestovali za súpermi. Kremnica 
vyhrala vo Zvolene a Banská Štiav-
nica v dramatickom zápase podľahla 
rezerve Čeboviec, keď o prehre roz-
hodla až posledná partia.

ŠK Bučina Zvolen  - ŠO Mestské 

lesy Kremnica 3:5
Za Kremnicu vyhrali Adam-

son, I. Kraml a Macho, remizovali 
Drugda, Cigánek, Karaska a Siko-
rai 

ŠK Čebovce B - Opevnenie Ban-
ská Štiavnica 5:3

Za B. Štiavnicu vyhrali Kuchy-

ňa a Hipszki, remizovali Toma a 
Koleda 

Balassagyarmati Kabel SE 
(HUN) - ŠK Slovan H. Zalužany 
8:0

TH Junior B. Bystrica C - ŠK 
Podpoľanie 3,5:4,5 

S. Kuchyňa

Šachové zápolenia pokračujú

Exhibičný hokejový zápas 

Športový klub Štefultov uspo-
riadal 13.02.2010 v sobotu o 17. 
hodine 1. exhibičný zápas medzi 
dvomi mužstvami Sitňan Šteful-
tov a Old Boys Banská Štiavnica. 
Stretli sa tu bývalí hokejisti, ktorí 
reprezentovali Banskú Štiavni-
cu a Štefultov v časoch minulých 
s hokejistami, ktorí sa tomuto 
krásnemu športu venujú v súčas-
nosti. Myslím, že hráči Old Boys 
sa nedali zahanbiť svojim mlad-
ším spoluhráčom a ukázali, že sú 
ešte vo forme. Zápas skončil 10:6 
pre Sitňan Štefultov, stav po tre-
tinách 4:3, 3:1, 3:2. Strelci Sitňan 
Štefultov: Peťko M.- 4, Burian S. 
-2, Kmetík-1, Škvarka-1, Brzík-1, 
Lupták-1. Za Old Boys Lukač-
ko-4, Bosák-1, Verešík-1. 

Myslím, že na Štrefultove vznik-
la znovu jedna nová tradícia, ktorá 
verím, že bude mať pokračovanie 
aj v budúcnosti.

Milan Potančok ŠKŠ

Reality

Prenajmeme skladové/ob- 
chodné priestory, 70m2 v cene 
4,50€/m2 + energie, tel.č.: 0905 
581 866

Dám do prenájmu kancelársky  
priestor na ul. Dolná 6/A v budo-
ve Ortler, tel.č.: 0908 588 342

Predám 2 – izbový prerobený  
byt v Banskej Štiavnici, na ul. 
Križovatka 10. Cena: 32 000,- €, 
kontakt: 0905 912 125

Prenajmem zariadený 1-izbový  
byt v Banskej Štiavnici na Dolnej 
2. (bývalé OPP). Mesačný nájom 
235,-€ vrátane energií. Kontakt: 
0905 912 125

Dám do prenájmu 1-izbový  
byt v Banskej Štiavnici, tel.č.: 
0905 762 039

Prenajmem prerobený 1-izbo- 
vý byt pod Kalváriou, cena doho-
dou, tel.č.: 0905 412 280

Predám 2-izbový byt a staveb- 
ný pozemok, tel.č.: 0910 361 575

Vymením veľký 2-izbový byt  
na Križovatke za 1- izbový, tel.č.: 
0915 036 556, 0910 349 464

Predám murovanú garáž na  
Lesníckej ul. Cena: 5 000 €. Do-
hoda možná, tel.č.: 0907 752 406

Predám dom vo Svätom Anto- 
ne, tel.č.: 0905 775 071

Vymením 3-izbový byt na  
Drieňovej za RD, doplatím max. 
6 000€, alebo kúpim RD do 33 
000 €, tel.č.: 0910 178 061
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Pohár primátora mesta získali žiaci ZŠ J. Kollára
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INZERCIA

Kariéra

Služby

Inzercia

Predám pekný, slnečný 3-izbo- 
vý byt v novo zateplenom dome v 
Banskej Štiavnici. Byt je na 3 po-
sch., pôvodný stav, nové plastové 
okná, výhodná poloha, tel.č.: 0905 
814 624

Prenajmeme 4-izbový byt v Ban- 
skej Štiavnici, na ulici A.T.Sytnian-
skeho 2. (oproti autoškole Bosák). 
Mesačný nájom 300 € bez energií. 
Kontakt: 045/6920882

Prenajmeme nové kancelárske  
priestory (40m2) v Banskej Štiav-
nici, na ulici Dolná 5. Mesačný 
nájom 265 € bez energií. Kontakt: 
045/6920882

Predám dom vo Svätom Antone,  
tel.č.: 0905 224 541

Vymením rodinný dom ul. Že- 
lezničiarska, výmera 95m2 so zá-
hradou 2 400m2, čiastočne pod-
pivničený za 2-izbový byt na Ul. 
Dobšinského + doplatok, tel.č.: 
0905 834 714

Vykupujem staršie PB fľaše,  
platba v hotovosti, tel.č.: 0907 636 
771

Predaj nových prázdných PB  
fl iaš. Tel.č.: 0907 437 492

Kúpim staré knihy, tel.č.: 0918  
344 558

Predám rohovú koženú sedačku  
modrej farby za veľmi výhodnú 
cenu, tel.č.: 0902 882 707 

Predám dvojkolesovú vlečku za  
traktorom, jednokotúčový gáter s 
koľajnicami, veľkú fi ľakovskú pec, 
500 l nádrž na vodu s podvozkom, 
tel.č.: 045/672 09 09

Predám Opel Corsa 1.2 r. výr.  
1995, 5 dverový tmavý modrá 
metalíza, garážový, sezónne pne-
umatiky na diskoch. Cena 1300 €. 
Možná dohoda, kontakt: 0902 839 
837

Predám suché palivové drevo  
štiepané, dĺžka 33 cm, tel.č.: 0918 
594 753

Predám novú propán butánovú  
vykurovaciu piecku. Cena 93,- €. 
Tel: 0907 437 492

Predám motorovú pílu zn.  

Husgvarna 2,2 kW, cena 120€, 
tel.č.: 0904 101 499 

Predám Škoda Felícia, r.v.1996,  
zelená farba, výbava Atlanta, cen-
trálne zamykanie, zachovalý stav, 
zimné pneumatiky, letné na elek-
trónoch. Cena  900 eur. Tel.č.: 0915 
826 295

Kúpim starý sedací nábytok,  
tel.č.: 0915 551 300

Predám palivové drevo naštie- 
pané, dĺžka 25, 30, 33 cm, cena: 
40€/prm, tel.č.: 0944 200 347 

Predám liaheň na 56ks vajec,  
novú, cena 129 euro, tel.č.: 0914 
291 265

Lacné autodiely, spojky, výfuky,  
tlmiče, ramena a capy, tel.č.: 0907 
181 800

Ponúkame voľné pozície kuchár,  
čašník v novootvorenom pivovare 
v centre mesta. Požiadavky: vzde-
lanie a prax v odbore, prax v za-
hraničí vítaná. Žiadosť a životopis 
zasielajte na ERB - Eduard Rada 
Breweries, s.r.o., Novozámocká 2, 
Banská Štiavnica, alebo e-mail: lu-
cia.radova@erb-breweries.sk

Doučím angličtinu a francúzšti- 
nu, tel.č.: 0904 822 531

 Tepovanie a čistenie kobercov,- 
sedačiek, tel.č: 0910968950


