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Opustené a nechcené psíky čakajú na vás 
v Karanténnej stanici v areáli Technických 
služieb, B.Štiavnica. Ak máte záujem 
o adopciu alebo ak chcete získať informácie 

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

Už minulosti sme písali o 
otvorení lyžiarskeho strediska 
v Hodrušskej doline. Keďže sa 
blíži zimná sezóna zaujímalo 
nás či sa tento rok už konečne 
priaznivci lyžovania dočkajú 
otvorenia lyžiarskeho stredis-
ka. Oslovili sme projektovú 
manažérku Salamandra Resort 
p. Lindu Benkovú a položili 
sme jej pár otázok.

V akom stave sa v súčasnosti na-

chádza lyžiarske stredisko SALA-

MANDRA Resort?

Stredisko SALAMANDRA Re-
sort prešlo uplynulé roky niekoľ-
kými etapami výstavby, počas kto-

rých bola vystavaná 4-sedačková 
lanovka Doppelmayr s bublinami, 
vybudovaný zasnežovací systém 
York a nainštalovaný bezkontaktný 
turniketový systém SKIDATA. Sú-
časne došlo k rekonštrukcii vodné-
ho tajchu a k vykonaniu mnohých 
terénnych úprav. `

V aktuálnej zimnej sezóne 
2009/10 tak budeme môcť ponúk-
nuť lyžiarom a nadšencom zim-
ných športov unikátnu príležitosť 
vyskúšať si novú zjazdovku za niž-
šie uvádzacie ceny. 

Napriek tomu, že lyžiarske stre-
disko bude prechádzať v nasle-
dujúcich rokoch ďalšími etapami 
výstavby, veríme, že naši budúci 

návštevníci využijú možnosť otes-
tovať túto nultú sezónu a prispejú 
svojimi názormi a postrehmi k 
zlepšeniu služieb.

Kto je jeho vlastníkom? 

Spoločnosť Salamandra Resort, 
a.s. so sídlom v Bratislave.

 4.str.

Budeme sa konečne lyžovať ?
Rozhovor s Lindou Benkovou, projektovou manažérkou SALAMANDRA Resort

Naše mesto čaká na budúci rok prezentácia v maďarskom partnerskom meste Šoproň

V októbri tohto roku bola v 
priestoroch kostola sv. Katarína 
slávnostne recipročne podpísaná 
partnerská zmluva medzi Banskou 
Štiavnicou a maďarským mesto 
Sopron. Už na tomto podujatí spo-
menul primátor partnerského mes-
ta Tamás Fodor úspech spoločné-

ho projektu v oblasti kultúry, ktorý 
je pre mnohých doteraz neznámy. 
Opýtali sme sa naň vedúceho od-
delenia kultúry, cestovného ruchu 
a športu Rastislav Marka.
ŠN: „Aká je história tohto projek-

tu?“

RM: „V závere minulého roka 

sme zareagovali na výzvu progra-
mu Programu cezhraničnej spo-
lupráce MR - SR a jeho aktivitu 
Ľudia ľuďom. S vypätím síl sa nám 
podarilo tesne pred uzávierkou 
skompletizovať projekt, podať ho 
a potom ostalo len dúfať v jeho 
úspech. Ten sa nakoniec dostavil 

a v polovici tohto roka sme dostali 
prvé informácie o tom, že projekt 
bol schválený v plnej výške, t.j. 100 
000 €.
 ŠN: „O čo v projekte ide?“

RM: Projekt má niekoľko aktivít 
a je zameraný na spoznávanie sa a 
kultúrnu výmenu.  4.str.

Spolupráca s mestom Šoproň
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Otvorenie lyžiarskeho strediska už čoskoro...
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8. októbra 2009 sa zišlo Valné 
zhromaždenie spoločnosti Mestské 
lesy Banská Štiavnica, aby zhodno-
tili hospodárenie spoločnosti za 
prvý polrok tohto roku . Prítomní 
členovia Valného zhromaždenia 
si vypočuli informáciu o založe-
ní sociálneho podniku, správu o 
činnosti spoločnosti za 1. polrok a 
návrh úpravy fi nančného plánu na 
rok 2009. 

Dôvodom podania žiadosti o 
postavenie sociálneho podniku  
bola katastrofálna situácia na trhu 
s drevom, ktorá bola začiatkom 
roku. V súčasnosti je síce situácia 
stabilizovaná, napriek tomu v po-
rovnaní s predošlým rokom sú ceny 
dreva nižšie o približne 30%. Tento 
stav vyvolal v spoločnosti potrebu 
hľadať vnútorné, ale i vonkajšie 
zdroje na prekonanie najhoršieho 
obdobia, tj. roku  2009 a 2010. Mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny a tunajší Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny vyšli našej 
spoločnosti v ústrety a v súlade 
so zákonom priznali spoločnosti 
postavenie sociálneho podniku. S 
pomocou fi nančných prostriedkov 
poskytnutých ÚPSVaR  spoločnosť 
prekoná toto zložité obdobie. Od 1. 
augusta spoločnosť pracuje s pri-
znaným štatútom sociálny podnik 
a s nižším počtom zamestnancov. 
Možno povedať, že zníženie počtu 
zamestnancov nie je veľmi pozi-
tívny krok, ak spoločnosť ML má 
ambíciu zaisťovať zamestnanosť, je 
to však krok nevyhnutne potrebný, 
aby spoločnosť prekonala krízové 
obdobie. Piati technicko-hospo-
dárski  zamestnanci odišli zo spo-
ločnosti na vlastnú žiadosť.

Správa o činnosti spoločnosti 

zhodnotila vykonané činnosti za 
prvých šesť mesiacov. Spoločnosť 
vykonala v lesoch len nevyhnutne 
potrebné činnosti s tým, že časť 
výchovných zásahov, z pohľadu 
ekonomiky nákladových činností, 
ktoré bolo možné časovo odložiť, 
vykoná v nasledujúcich obdo-
biach. Na druhej strane spoločnosť 
na tento rok naplánovala ťažbu v 
nižšom objeme ako umožňujú zá-
soby lesných porastov a schválený 
lesný hospodársky plán. Ušetrenú 
drevnú hmotu chce spoločnosť 
vyťažiť v období so stabilnejšími 
cenami dreva. Celkový hospodár-
sky výsledok za prvý polrok bol na 
úrovni 6000 eur.

Členovia valného zhromaždenia 
schválili úpravu fi nančného plánu 
na tento rok. Úpravu si vyžiadali 
zmenené podmienky fi nancovania 
spoločnosti v dôsledku prechodu 
na sociálny podnik, ale i z dôvodu 
vykonania niektorých nevyhnut-
ných činností v lesoch.

Pred spoločnosťou je v súčas-
nosti obdobie, v ktorom dokáže 
konsolidovať svoju hospodársku 
situáciu. Veľkým negatívom, sťažu-
júcim život spoločnosti, je skutoč-
nosť, že spoločnosť má povinnosť 
uhradiť dane z nehnuteľností v ka-
tastrálnom území Banská Hodruša 
vo výške viac ako 60 tisíc eur. Je to 
čiastka, ktorú nie je možné hospo-
dárením zabezpečiť v týchto lesoch 
a lesy v ostatných katastrálnych 
územiach musia dotovať dane pre 
Hodrušu-Hámre. Je smutné ako 
zástupcovia tejto obce dokážu ne-
eticky využívať zlé ustanovenia zá-
kona o miestnych daniach, ktoré je 
načase novelizovať.

Ing. Jaroslav Dudík

NOVINKY Z ÚRADU

Z diára primátora

Oznam

Mestské lesy po polroku 2009

Technické služby, mestský 
podnik oznamujú, že zvozy ko-
munálneho odpadu a separova-
ného odpadu, ktoré pripadajú 
na deň 17.11.2009 sa uskutočnia 
nasledujúci deň – 18.11.2009 
(separovaný zber sa uskutoční 
na uliciach: Banícka, Družstev-
ná, Gwerkovej, Mládežnícka, 
Pletiarska, Pod Kalváriou, Pod-
javorinskej, Poľnohospodárska, 
SNP, Športová, Tótha, Údolná, 
8.mája, Akademická, Botanická, 
Farská, Holého, Katova, Malé tr-
hovisko, Novozámocká, Palárika, 
Pod Troj.vrchom, Remeselnícka, 
Spojná, Višňovského, Zigmund 
šachta).

Prosíme občanov, aby si spomí-

naný odpad vyložili do 7,00 ho-

diny.

Peter Heiler, riaditeľ TS, m.p.

Bolo...

7.11.
V rámci celosvetovej akcie pod 

názvom „Vyčistime svet“ sa z ini-
ciatívy fi rmy EMED uskutočnila 
brigáda – čistenie Geoparku a ob-
lasti Červenej studne, do ktorej sa 
zapojila aj široká verejnosť.

Otvorenie šachového turnaja.
9.11.
Pravidelné stretnutie primátora 

mesta Banská Štiavnica a starostov 
obcí okresu Banská Štiavnica.

11.11.
Uskutočnila sa prezentácia ka-

talógu vydaného pri príležitosti 
15. ročníka súťažnej výstavy „Sve-
tové dedičstvo očami detí“. Túto 
výstavu organizuje  mesto Banská 
Štiavnica pod záštitou Organizácie 
miest svetového dedičstva od roku 
1995 a doteraz organizátori dostali 
takmer 30 000 výtvarných prác zo 
siete miest svetového dedičstva z 
celého sveta.  

Bude....

13.11.
Prijatie členov Združenia samo-

správnych škôl Slovenska.
Workshop na tému „Podpora 

začlenenia osôb s ťažkým zdravot-
ným postihnutím prostredníctvom 
vzdelávacích aktivít o dokumente 
OSN z r.2006“, ktorého spoluorga-
nizátorom je OZ Margarétka.

Uskutoční sa vernisáž výstavy 
a vyhodnotenie súťaže Najkraj-
šia dovolenková fotografi a 2009 v 
Múzeu vo Svätom Antone.

16.11.
Zasadnutie Komisie regionál-

neho rozvoja, výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia.

17.11.
Účasť primátora mesta na otvo-

rení a vyhodnotení tanečnej súťaže 
o Pohár primátora mesta Banská 
Štiavnica 2009.

Uskutoční sa spomienka na No-
vember 1989 v Banskej Štiavnici.

18.11.
Zasadnutie Kalvárskeho fondu.
19.11.
Zasadnutie Mestskej rady.
Zasadnutie Mestského zastupi-

teľstva 
Andrea Benediktyová 

Na stretnutí primátora mesta 
Mgr. Pavla Balžanku s klient-
mi Zariadenia sociálnych slu-
žieb v Banskej Štiavnici, ktorého 
zriaďovateľom je BBSK. Zo dňa 
29.9.2009 boli predložené výhra-
dy voči tomu, aby klienti platili 
úhrady paušálne za každodenné 
upratovanie a pranie, nakoľko 
tieto služby nevyužívajú po celý 
deň. Ďalej nesúhlasili ani s tým, 
aby dostávali stravu 3 krát denne 
(raňajky, obed, večera). Podľa ich 
slov im stačí len obed a večeru aj 
tak ani nekonzumujú. Primátor 
mesta tieto ako aj ďalšie pripo-
mienky klientov ZSS predniesol 
v rámci zasadnutia zastupiteľstva 
VÚC BBSK, ktoré sa konalo v 
Banskej Bystrici a prediskutoval 
túto pálčivú tému s Ing. Boženou 
Kováčovou, predsedníčkou Komi-
sie sociálnych vecí a zároveň po-
slankyňou BBSK. Pani poslanky-
ňa prevzala písomne spracované 
podnety od primátora mesta Ban-
ská Štiavnica a v závere diskusie 
prisľúbila iniciovanie postupných 
krokov, ktoré povedú k náprave 
tohto neželaného stavu. Primátor 
mesta sa jej vopred poďakoval za 
jej konštruktívny prístup.

Celú situáciu bude sledovať a 
dúfame, že naši seniori sa dočkajú 
skorej nápravy k ich spokojnosti.

red

Riešenie problémov
 klientov ZSS

Mestská knižnica je presťahovaná do priestorov ZŠ J. Kollára na sídlisku 
Drieňová
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Polícia informuje 

Vylámaná chalupa :
Dňa 6.11.2009 poverený prísl. 

OSV UJKP Žiar nad Hronom  
začal trestné stíhanie a súčasne 
vzniesol obvinenie osobe Ľ. Š. 
z obce Štiavnické Bane, ktorý v 
mesiaci september 2009 sa vlá-
mal s vykradol rekreačnú chalup 
v obci Štiavnické Bane. Otvoril si 
drevenú bráničku, ktorá nebola 
uzamknutá, následne prešiel k 
rekreačnej chalupe č. 173, kde 
palicou rozbil sklenenú výplň 
okna, následne si rukou otvoril 
uzamykací mechanizmus okna, 
potom vošiel do priestorov cha-
lupy. Z nej odcudzil rôznu zele-
ninu, cestoviny, konzervy, ďa-
lekohľad, tranzistorové rádio, 2 
ks lampáše a zväzok kľúčov, čím 
spôsobil majiteľovi chaty P.K. z 
Bratislavy škodu vo výške 48 € a 
poškodením zariadenia vo výške 
20 €.

Za uvedený skutok hrozí pá-
chateľovi trest odňatia slobody až 
na 2 roky. 

plk. JUDr. Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

Poďakovanie

Kultúrne akcie v našom mes-
te vyžadujú často aj sponzorskú 
fi nančnú, či nefi nančnú po-
moc od podnikateľov, prípadne 
priaznivcov kultúry v regióne. 
Napriek tomu, že sa snažíme 
vždy spomenúť všetkých, ktorí 
významným spôsobom pomohli 
k úspechu kultúrnych podujatí v 
našom meste, sem – tam sa stane, 
že musíme dodatočne poďakovať 
ľuďom, na ktorých sme v strese 
tesne po akcii zabudli. Tak sa deje 
aj tentoraz a my ďakujeme Nor-
bertovi Píšovi a fi rme Stavebniny 
Píš za nefi nančnú pomoc pri prí-
pravách spomienkovej udalosti 
k 60. výročiu Trate mládeže a 
Martinovi Macharikovi – penzi-
ónu Nostalgia za sponzorské po-
skytnutie ubytovania pre tvorcov 
fi lmu Osadné. Ďakujeme!

Ing. Rastislav Marko, MsÚ – oddelenie 

kultúry, CR a športu

Dňa 2.11.2009 sa konalo riadne 
zasadnutie mestského zastupi-
teľstva. Program otvoril a viedol 
primátor mesta Mgr. Pavol 
Balžanka. Neprítomný: PhDr. 
Peter Šemoda. Kontrolu plnenia 
uznesení predniesla prednostka 
MsÚ Mgr. Nadežda Babiaková.

Uznesenia zo zasadnutia riadneho 
MsZ v Banskej Štiavnici

1. Vyúčtovanie príspevku na plavá-

reň a požiadavka na zvýšenie prí-

spevku

Mestské zastupiteľstvo berie na 
vedomie vyúčtovanie príspevku na 
prevádzku plavárne za rok 2008 a I. 
štvrťrok 2009

B. neschvaľuje zvýšenie príspevku 
z rozpočtu mesta na rok 2009 na pre-
vádzku plavárne pre Plaváreň – kú-
pele, n. o. Banská Štiavnica.

2. Návrh na ďalšie prevádzkova-

nie plavárne v Banskej Štiavnici

Mestské zastupiteľstvo
A. schvaľuje 1. prenájom mest-

ských kúpeľov – plavárne, na dobu 
neurčitú, Bytovej správe, s.r.o. Ban-
ská Štiavnica, za účelom jej prevádz-
kovania s dotáciou z rozpočtu Mesta 
Banská Štiavnica na vykrytie rozdie-
lu medzi nákladmi a príjmami spoje-
nými s prevádzkou plavárne, za pod-
mienok dohodnutých v priloženej 
nájomnej zmluve, 2. otvorenie pre-
vádzky plavárne v Banskej Štiavnici 
od 15.10.2009 do 31.12.2009, s tým, 
že pri schvaľovaní rozpočtu mesta na 
rok 2010 bude rozhodnuté o ďalšej 
prevádzke v roku 2010.
3. Návrh na schválenie participácie 

Mesta Banská Štiavnica na projekte 

Integrovaný mestský rozvoj vitál-

nych historických miest ako regio-

nálnych centier v Juhovýchodnej 

Európe so spolufi nancovaním 

Mestské zastupiteľstvo 
A. schvaľuje participáciu Mesta 

Banská Štiavnica na projekte In-
tegrovaný mestský rozvoj vitálnych 
historických miest ako regionálnych 
centier v Juhovýchodnej Európe 
so spolufi nancovaním z rozpočtov 
mesta v rokoch 2009 - 2012 vo výške 
30 951 €. 
4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta 

Banská Štiavnica č. 2 

Mestské zastupiteľstvo
A. schvaľuje úpravu č. 2 rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica na rok 2009
5. Operačný plán zimnej údržby MK 

na sezónu 2009-2010 

Mestské zastupiteľstvo
A. schvaľuje 1. Operačný plán 

zimnej údržby miestnych komuni-
kácií 2. Krízový plán zimnej údržby 
miestnych komunikácií

B. ukladá Mestskému úradu v 
spolupráci s Technickými službami, 
m. p., osadiť počas zimného obdobia 
dopravné značenie „zákaz státia“ v 
tých uliciach, kde parkovaním vozi-
diel dochádza k zúženiu vozovky a 
tým k znemožneniu výkonu zimnej 
údržby. 
6. Správa o príprave na zimné vyku-

rovacie obdobie 2009-2010 

Mestské zastupiteľstvo
A. berie na vedomie správu o prí-

prave na zimné vykurovacie obdo-
bie 2009/2010, predloženú Bytovou 
správou, s. r. o., Banská Štiavnica. 
7. Informatívna správa – prechod 

na výrobu tepla z biomasy v meste 

Banská Štiavnica 

Mestské zastupiteľstvo
A. berie na vedomie informatívnu 

správu o prechode na výrobu tepla z 
biomasy v meste Banská Štiavnica. 
8. Správa o prerokovaní Urbanistic-

kej štúdie sídliska Drieňová, Banská 

Štiavnica 

Mestské zastupiteľstvo
A. berie na vedomie predloženú 

správu o prerokovaní Urbanistickej 
štúdie sídliska Drieňová, Banská 
Štiavnica, 

B. súhlasí so spôsobom vybavenia 
pripomienok a požiadaviek vznese-
ných v procese prerokovania návrhu 
urbanistickej štúdie,

C. schvaľuje podľa § 4 ods. 3 písm. 
i) zákona č. 369/1990 Zb. v znení ne-
skorších predpisov (Zákon o obec-
nom zriadení), § 4 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku v znení neskorších 
predpisov (Stavebný zákon) Urba-
nistickú štúdiu sídliska Drieňová.
9. Správa o postupe spracovania – 

ÚPN zóny Počúvadlianske jazero 

Mestské zastupiteľstvo
A. berie na vedomie predloženú 

správu o postupe spracovania a po-
kračovaní obstarávania ÚPN zóny 
Počúvadlianske jazero
10. Žiadosť o podanie projektu Zvý-

šenie kvality ovzdušia v meste Ban-

ská Štiavnica 

Mestské zastupiteľstvo
A. schvaľuje 1. predloženie žia-

dosti o NFP v rámci Operačné-
ho programu Životné prostredie 

(OPŽP) 2007 - 2013 – Prioritná os č. 
3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy,  
na realizáciu projektu „Zvýšenie kva-
lity ovzdušia v meste Banská Štiavni-
ca“, kde je:

- Celková výška výdavkov na pro-
jekt: 419089.44 €

- Celková výška oprávnených vý-
davkov na projekt: 419089.44 €

- Výška spolufi nancovania projek-
tu žiadateľom z celkových oprávne-
ných  výdavkov: 20955.44 €

2. Zabezpečenie povinného spo-
lufi nancovania projektu z vlastných 
zdrojov mesta Banská Štiavnica v 
hotovosti. 

3. Zabezpečenie realizácie projek-
tu po schválení žiadosti o nenávratný 
fi nančný príspevok. 
11. Majetkové veci Mesta Banská 

Štiavnica 

• Ponuka prebytočného majetku 
štátu – hala + priľahlý pozemok 

Mestské zastupiteľstvo
A. schvaľuje 1. prevod nehnuteľ-

ného majetku – budovu bývalého 
skladu hmotnej dokumentácie

v Banskej Štiavnici, kúpna cena je 
stanovená dohodou za cenu vo výške 
21.000 €, 

2. verejnoprospešný účel využitia 
kupovaného nehnuteľného majetku 
špecifi kovaného 

v bode 1 tohto uznesenia, na dobu 
minimálne piatich rokov odo dňa 
nadobudnutia 

vlastníckeho práva kupujúcim. 
3. zriadenie predkupného práva 

ako vecného práva v prospech Slo-
venskej republiky, a to na dobu ur-
čitú 5 rokov odo dňa nadobudnutia 
vlastníckeho práva kupujúcim, Mes-
tom Banská Štiavnica.

B. ukladá MsÚ zapracovať kúpnu 
cenu vo výške 21.000 € do rozpoč-
tu Mesta Banská Štiavnica pre rok 
2010.

V bode rôzne, primátor mesta vy-
zval poslancov, aby predložili svoje 
návrhy do rozpočtu mesta na rok 
2010, v lehote najneskôr do dvoch 
týždňov a následne bude zvolané mi-
moriadne zasadnutie MsZ v mesiaci 
november, k výzve predkladanej na 
MŽP SR kanalizácia ulíc v starom 
meste a Ul. Katova. 

Po interpeláciách a dopytoch po-
slancov, primátor mesta rokovanie 
MsZ ukončil. O pálčivých otázkach 
z rokovania MsZ vás budeme infor-
movať v budúcich číslach ŠN. MsÚ

Novembrové zasadnutie MsZ
Mestská plaváreň v našom meste je opäť v prevádzke pre širokú verejnosť
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Relax na dovolenke
CESTOVNÁ AGENTÚRA, 

Informačné centrum 
mesta BŠ, 

tikbs@banskastiavnica.sk
045/694 9653 

Egypt: Hurghada, hotel Golden 
5 *****

Termín: 20. 11. – 27. 11.

Doprava: letecká z Bratislavy

Cena: 319 €

Hurghada je moderná turistická 
oblasť pri Červenom mori, známa 
piesočnatými plážami a čistou vo-
dou. Na pobreží sa nachádza roz-
siahly pás hotelových centier, ktoré 
ponúkajú široký sortiment služieb, 
výlety za kultúrnymi pamiatkami a 

prechádzky na ťavách.

Hotel Golden 5 sa nachádza pri 
piesočnatej pláži, v hotelovom 
komplexe sú k dispozícii bazény a 
priamo pred hotelom  sa konajú 
večerné predstavenia. 

Ubytovanie - dvojlôžková izba, 
klimatizácia, televízor, minibar, kú-
peľňa, balkón alebo terasa.

Zariadenie hotela - recepcia, rešta-
urácia, obchodná arkáda, interne-
tová kaviareň,  miniklub, aquapark, 
plážový bar. 

Športy a zábava za poplatok - bi-
liard, tenis, minigolf, stolný tenis, 
sauna, vírivka, masáže. 

Stravovanie - raňajky a večere for-
mou bufetu. 

1.str. Kedy sa začne lyžovať? 

Našou snahou je spustenie pre-
vádzky ešte v roku 2009 pred začiat-
kom zimných prázdnin. Samozrej-
me, presný dátum otvorenia bude 
závislý od snehových a poveternost-
ných podmienok. O aktuálnej situá-
cii vás budeme informovať na našej 
web stránke www.salamandra.sk
Čím môže zaujať nové stredisko 

svojich návštevníkov?

SALAMANDRA Resort je naj-
južnejšie situovaným strediskom 
na Slovensku. Stalo sa tak najbližšie 
dostupným lyžiarskym strediskom s 
lanovkou pre lyžiarov zo západného 
a južného Slovenska. Patrí medzi 
najzaujímavejšie lyžiarske strediská 
na Slovensku vďaka svojej severozá-
padnej orientácii lyžiarskeho svahu, 
optimálnej náročnosti a relatívne 
chladnému zimnému počasiu.

Lyžiarske stredisko disponuje vy-
sokokvalitným technickým vybave-
ním a licencovaným personálom na 
prevádzkovanie a riadenie strediska. 
Moderná zasnežovacia technika ka-
pacitne pokrýva výrobu technické-
ho snehu aj počas sezóny s nižším 
počtom mrazivých dní.
Aké služby budú poskytované v are-

áli lyžiarskeho centra?

V areáli strediska budú k dispo-
zícii neplatené parkoviská, krytá te-
rasa s ponukou studených a teplých 
jedál, ako i ďalšie stánky s drobným 
občerstvením. 

Pre návštevníkov budú priprave-
né služby požičovne lyžiarskeho a 
snowboardového vybavenia a ski-
servisu. Začiatočníci ako i skúsenej-
ších lyžiari, ktorí si chcú zdokonaliť 
svoju lyžiarsku techniku, budú mať 

možnosť využiť služby lyžiarskych 
inštruktorov. Pre detských návštev-
níkov bude k dispozícii detský vlek, 
lyžiarska škôlka a služby babysittin-
gu. 

Pre všetkých lyžiarov je zabezpe-
čený výkon Lyžiarskej záchrannej 
služby.
Ako bude riešené parkovanie v stre-

disku a samotná doprava?

Pre návštevníkov, ktorí sa dopra-
via do strediska vlastnou dopravou, 
budú k dispozícii dve bezplatné 
parkoviská. Dolné parkovisko s 
kapacitou 200 miest sa nachádza v 
bezprostrednej blízkosti lyžiarskeho 
svahu, po pravej strane pri vjazde 
do strediska. Horné parkovisko je 
prístupné zo smeru Horná Roveň, 
ponúka kapacitu 300 miest a je 
vzdialené od zjazdovky približne 
500 metrov. 

Odporúčame lyžiarom, ktorí si 
chcú zapožičať lyžiarsku výstroj, aby 
využili dolné parkovisko, nakoľko 
požičovňa lyžiarskeho vybavenia sa 
nachádza v údolí strediska. Zároveň 
je pre návštevníkov zabezpečený 
SKI-BUS, ktorý bude premávať pria-
mo z Banskej Štiavnice.
Na akej úrovni spolupracujete s 

podnikateľmi v BS pred otvorenim?

Snažíme sa nadviazať spoluprácu 
so spoločnosťami, ktoré dokážu spl-
niť očakávania našich návštevníkov 
ponukou kvalitných služieb. Na-
koľko počas prvej sezóny stredisko 
nedisponuje vlastnými ubytovacími  
kapacitami, budeme návštevníkom 
ponúkať ubytovacie služby v rámci 
Banskej Štiavnice a jej okolia. Našou 
snahou je poskytnúť našim zákaz-
níkom všetky služby, o ktoré môžu 

mať potenciálne záujem a spríjem-
niť im tak ich pobyt v maximálne 
možnej miere. Veríme, že spokojní 
návštevníci budú našou vlastnou 
reklamou a vrátia sa do strediska i v 
ďalších rokoch. 

V spolupráci s jednotlivými uby-
tovacími zariadeniami sa snažíme 
prispieť k vytvoreniu výhodných 
komplexných balíčkov zahŕňajú-
cich ubytovanie, stravu a viacdňový 
skipas, vrátane skibusu a prípadne 
wellness procedúr. 
Aké sú plány s letným využívaním 

strediska? 

Počas letnej sezóny budú prebie-
hať v stredisku ďalšie stavebné práce, 
ktoré povedú k zvýšeniu štandardu 
služieb poskytovaných našim náv-
števníkom už v ďalšej lyžiarskej se-
zóne.
Čo môže priniesť Štiavnickému re-

giónu spustenie lyžiarskeho stre-

diska? 

Otvorenie lyžiarskeho strediska 
bude mať pozitívny vplyv nielen 
na mesto Banská Štiavnica, ale i na 
mnohých podnikateľov, poskytu-
júcich služby v rámci cestovného 
ruchu. Mnoho návštevníkov sa kaž-
doročne vracia do Banskej Štiavnice 
len v letnom období, nakoľko do-
reraz regiónu chýbal  produkt ces-
tovného ruchu vypĺňajúci medzeru 
počas zimných mesiacov. Rovnako 
veríme, že spustenie lyžiarskeho 
strediska bude mať i medzinárodný 
aspekt a služby nášho strediska vyu-
žijú aj maďarskí návštevníci, pre kto-
rých sa stredisko SALAMANDRA 
Resort stane najbližšie dostupným 
lyžiarskym strediskom s lanovou 
dráhou na Slovensku. red

1.str. Prvou aktivitou boli Dni 
Soprone v Banskej Štiavnici, ktoré 
pozorní  Štiavničania zaregistro-
vali počas Salamandrových dní. V 
budúcom roku nás čaká prezentá-
cia nášho mesta v Soproni, výme-
na talentovaných detí zo Základnej 
umeleckej školy, výmena študentov, 
fotografov a ďalšie aktivity. Tieto sú 
vždy sprevádzané aj výstupom pre 
verejnosť – koncertami, výstavami, 
tlačenými materiálmi a pod. Verím, 
že sa nám podarí dostať k nám čo 
najviac šikovných ľudí zo Soprone 
a naopak – našich talentovaných 

umelcov dostať do Maďarska. Aj 
keď manažovanie projektu a práca 
na ňom bude iste neľahká, verím, že 
výsledky budú stáť za to.
ŠN: „Prečo sa o úspechu projektu 

dozvedáme tak neskoro?“

RM: Ide najmä o technický prob-
lém. Aj keď projekt ofi ciálne začal 
v septembri, zmluva so všetkými 
prijímateľmi bola podpísaná len 
28. októbra v Košiciach, aj za účasti 
nášho primátora Mgr. Pavla Balžan-
ku. Nechceli sme preto hovoriť o 
projekte skôr, ako dôjde k posled-
nému, ale veľmi dôležitému úkonu 

potrebnému k jeho realizácii.“
ŠN: „Dokedy bude projekt trvať?“

RM: „Všetky projektové aktivity 
sme povinní zvládnuť do septem-
bra budúceho roka. Postupne bu-
deme počas trvania projektu infor-
movať verejnosť o tom, čo sa deje 
a pozývať aj čitateľov ŠN na podu-
jatia s ním spojenými. Verím, že z 
projektu budú mať prospech nielen 
diváci, ale aj kultúrna obec, kto-
rá potrebuje výmenu a pomoc zo 
strany mesta aj v takejto podobe.“

red

Budeme sa opäť lyžovať?

Spolupráca s mestom Šoproň



512. november 2009 AKTUALITY

Spoločenská 
kronika

BANSKÁ ŠTIAVNICA – MOJE RO-

DISKO 

1.10.Gabriela Kandráčová, 
6.10.Filip Bradáč, 8.10. Jaroslava 
Káčerová, 10.10. Nina Michní-
ková, 15.10. Zuzana Foltánová, 
17.10. Dominik Virág, 25.10. 
Rastislav Kútnik, 28.10. Eliška 
Pivarčiová, 2.11. Adrián Kašiar.

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM 

SA VYDALI

10.10. Mgr. Ing. Boris Ivanič a 
Mgr. Anna Varinská. 

 
ODIŠLI Z NAŠICH RADOV

 7.10. Jozefa Potančoková vo 
veku 94 rokov, 16.10. Mária Je-
schová vo veku 80 rokov, 16.10. 
Helena Chrienová vo veku 82 
rokov, 18.10. Anna Bukovická vo 
veku 61 rokov, 19.10. Miroslav 
Pukač vo veku 41 rokov, 20.10. 
Terézia Bónová vo veku 88ro-
kov,22.10.AnnaRaniaková vo 
veku   89 rokov, 25.10. Veronika 
Binderová vo veku  50 rokov, 

25.10. Peter Lacko vo veku 54 
rokov, 31.10. Margita Turányio-
vá vo veku 72 rokov.2.11. Zuza-
na Cibulková vo veku 72 rokov, 
4.11. Edita Palečeková vo veku  
87 rokov.  

J. Simonidesová

Verejné osvetlenie

Technické služby, m.p., Banská 
Štiavnica žiadajú obyvateľov mes-
ta o spoluprácu pri ohlasovaní po-
rúch verejného osvetlenia. Svieti-
vosť trasy verejného osvetlenia je 
zvyčajne kontrolovaná 1 až 2 krát 
mesačne. Ak je veľká nepriazeň 
počasia (napr. silný vietor) aj po-
trebná spolupráca s SSE, alebo sa 
vyskytne neočakávaný skrat, kto-
rý je potrebné nájsť, oprava tejto 
poruchy trvá dlhšie. V poslednom 
čase takáto porucha sa vyskytla na 
Štefultove a Hornej Resly, čím sa 
obyvateľom týchto častí mesta 
ospravedlňujeme. 

Poruchy verejného osvetlenia 
prosíme nahlasovať na nasledov-
né telefónne čísla: 

• 0908 272 630 - dispečing
• 045/692 2243 – Technické 

služby, m.p.
• 0917 448 514 – Hornická Ka-

mila
Peter Heiler, riaditeľ TS, m.p.

Oznam

(2.časť)

Samozrejme nemožno nepri-
blížiť atmosféru generálneho 
štrajku uskutočneného 27.no-
vembra na Námestí svätej 
Trojice, ako i míting ktorý 
sa konal 2. decembra 1989. 
Vtedy bolo námestie zaplnené 
do posledného štvorcového 
centimetra nielen zvedavcami, 
ale najmä tými, ktorým išlo o 
podstatu, o pravý zmysel toho, 
čo sa v spoločnosti odohráva-
lo, teda o zvrhnutie obludného 
režimu, a vzkriesenie nádeje,  
vidiny krajšieho a slobodného 
zajtrajška. Či krajšieho je dnes 
už diskutabilné, ale určite je 
nesporné, že sme sa dožili 
slobody a nádeje, ktorá ostáva 
s nami naďalej. A to je hádam 
najdôležitejšie.

Pre tých, ktorí zabudli, o čo v 
tých chladných zimných mesia-
coch v skutočnosti išlo a čo všetko 
sa v tejto spoločnosti fakticky zme-
nilo, pripomeniem v nasledujúcich  
riadkoch. 

Bola zrušená i fakticky zlomená 
vedúca úloha Komunistickej stra-
ny, bola zlomená nadvláda jednej 
politickej strany, bola ostránená 
krutovláda ŠtB a jej zložiek, zani-
kol mocenský a represívny orgán 
vedúcej politickej strany Ľudové 
milície, dosiahla sa dohoda o od-
chode sovietskych vojsk z celého 

zvrchovaného územia spoločného 
československého štátu, vzrástla 
medzinárodná prestíž bývalej fede-
ratívnej republiky. Najskôr sa skrá-
tila a neskôr úplne zrušila  povinná 
vojenská základná služba, otvorili 
sa hranice, ľudia mohli začať slo-
bodne cestovať do celého sveta, 
otvoril sa priestor pre slobodný 
náboženský život, čo je dnes už 
takmer neuveriteľné, vznikli nové 
politické strany, presadili sa nové 
zákony, ktoré defi nitívne zakotvi-
li slobody obyvateľstva a otvorili 
cestu k podnikaniu a trhovej eko-
nomike. 

Pre mladú generáciu, ktorá ne-
zažila devízové prísľuby, špehova-
nie či ideš do kostola, respektíve 
nátlak, aby sa človek priznal či 
nemá príbuznú osobu v západnom 
zahraničí, aby podpísal, že súhla-
sí s okupáciou sovietskych vojsk, 
ktorej sa hovorilo vstup „spriate-
lených“ vojsk varšavskej zmluvy na 
naše územie, alebo rady na baná-
ny, mandarínky, mäso, televízor, 
či pračku, sa budú tieto výdobytky 
zdať ako neuveriteľné a nepodare-
né scifi . Ale bolo to tak a nie inak. 

Toto všetko sa odohralo pred ne-
uveriteľnými 20 rokmi, za priamej 
účasti Občianskeho fóra v Čechách 
a VPN, teda Verejnosti proti nási-
liu na Slovensku, ktorá mala svoje 
zastúpenie aj v našom meste a bola 
v ňom reprezentovaná občanmi: J. 
Paučulom, Ľ. Kaníkom, O. Kuch-

tovou, P. Danášom, J. Bendžalom, 
J. Majsniarom, A. Pižurným a V. 
Dobrotom, ku ktorým neskôr pri-
budli ďalší a ďalší, spomedzi kto-
rých treba spomenúť J. Čabáka, 
M. Zupku, P. Haasa, J. Šimku, ale 
i J. Labudu a V. Húšťavu, či S. Lu-
žinovú, ako jednu z prvých členov 
redakčnej rady občasníka ŠV. Je 
možné, že mnohí z vymenovaných 
už majú iný názor, iné politické cí-
tenie, na čo majú plné právo, veď si 
ho sami takpovediac „vybojovali“. 
Avšak pevne verím, že svoje meno 
nebudú chcieť z toho zoznamu vy-
škrtnúť. Tak to vidia pamätníci a 
tak hovorí predovšetkým reč dnes 
už  historických dokumetov.

Nuž a čo na záver? 
Pre mnohých čo stáli s nami na 

námestiach je toto rekviem za ne-
splnené sny, no pre iných zas osla-
vou splnenej túžby po voľnosti a 
slobode. Je to i príbeh o biede a bo-
hatstve uplynulých 20 rokov nášho 
života i romantických predstáv...

A preto si povzdychnem s maj-
strom Konfuciom:

„Kedysi, keď som človeka vypo-
čul, ihneď som bol schopný uveriť, 
že čo povie, to aj urobí.

Dnes, keď si človeka vypočujem, 
neuverím v jeho slová dovtedy, 
kým neuvidím aj jeho činy.“

Do ďalších rokov všetko dobré 
moji milí Banskoštiavničania.

Oľga Kuchtová

História Štiavnice pred 20. rokmi

17. november 2009, Banská Štiav-
nica
Program: 

Hotel Grand - Matej, 17 hod.
• Novembrové zemetrasenie

Koncert štiavnických kapiel. Hra-
jú: Tramontana, Skrz head, Základ-
ná umelecká škola, Slowný atentát, 
dobová módna prehliadka v podaní 
študentov SPŠ S. Mikovíniho. 

Centrum mesta, 18,45 hod. (za-
čiatok pred hotelom Grand – Ma-
tej)
• Pochod slobody

Krátky sprievod mestom so za-
žatými sviečkami a ich položenie k 
stĺpu Sv. Trojice, ohňová show.

Námestie sv. Trojice, 19.00 hod.

• Spomienka na november ´89

Krátke spomínanie a pripomenu-
tie odkazu Novembra 89 v našom 
meste. Spojené s otvorením výstavy 
Štiavnický november.
Kino Akademik, 19,15 hod.

• Naša nežná revolúcia

Premietanie dobových amatér-
skych záznamov z podujatí počas 
Nežnej revolúcie z B. Štiavnice Pred-
stavenie Divadla Klauniky zmenené 
na verejnú diskusiu, prvé Dialógy, 
zábery z Námestia.
Sprievodné podujatia:

Centrum mesta, IC Banská Štiav-
nica (Nám. sv, Trojice) 17.11. – 
15.12.2009
• Výstava: Štiavnický november

Ako vyzeral november 89 v na-
šom meste? Nájdete sa na dobových 
fotografi ách? Čo sa popísalo v revo-
lučnej tlači? Ako sa protestovalo?
Web www.novemberbs.sk

Webová stránka venovaná revo-
lúcii v B. Štiavnici. Fotografi e, osca-
nované čísla Štiavnickej verejnosti, 
videozáznamy, citácie a návraty.

Organizátori: Neformálnay skupi-
na občanov Banskej Štiavnice, mesto 
Banská Štiavnica, Hotel Grand – Ma-
tej, SHA Joergesov dom n.o., ICM 
Banská Štiavnica, SDKÚ – DS, KDH, 
Podujatie podporili: Slovenské ban-
ské múzeum, Klaudstudio – Peter 
Ivaška, Ľ. Kaník, P. Balžanka. Výsta-
va je realizovaná OZ – Štokovec

Novembrové návraty
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Zapaľovače patria medzi výrob-
ky, ktoré sú podstatou nebezpečné, 
pretože produkujú plameň alebo 
teplo a obsahujú horľavé palivo. Sú 
to vlastne zariadenia slúžiace na 
založenia ohňa. Pri nesprávnom 
použití, najmä deťmi, predstavujú 
zapaľovače závažné riziko, čo môže 
zapríčiniť požiare, zranenia alebo 
dokonca úmrtia.

Lacné plynové zapaľovače sú 
nebezpečné tým, že ich obal nie je 
dostatočné pevný a pri prekročení 
určitej teploty v nich stúpne tlak 
natoľko, že dôjde k ich roztrhnu-
tiu a samovoľnému zapáleniu. Za 
bezpečné teploty sú považované 
teploty do 50°C. Známe sú prípady 

zapálenia zapaľovača ponechaného 
na priamom slnku za sklom auto-
mobilu (teploty presahujú 100°C), 
vo výklade obchodu a pod.

Hra detí so zapaľovačmi už spô-
sobila nemálo požiarov domov a 
dokonca vážnych až smrteľných 
úrazov. V krajinách Európskej únie 
platí od marca minulého roku zákaz 
predaja zapaľovačov, ktoré nemajú 
detskú poistku alebo ktoré majú po-
dobu hračiek, či iných atraktívnych 
foriem, ktoré môžu lákať deti. Nové 
predpisy sa týkajú približne 98% 
zapaľovačov. Nevťahujú sa na lu-
xusné zapaľovače, ktoré však musia 
tiež spĺňať všeobecné bezpečnostné 
požiadavky pre tieto produkty. Od 

nových pravidiel si Brusel sľubuje 
zvýšenie bezpečnosti spotrebiteľov 
a predovšetkým detí. V EU príde 
podľa odhadov každoročne o ži-
vot 34 až 40 osôb – často detí – pri 
požiaroch založených práve deťmi, 
hrajúcimi sa so zapaľovačmi. Spolu 
1 500 – 1 900 ľudí z rovnakého dô-
vodu zranenia.

No a čo môžeme pre bezpečnosť 
urobiť my? V prvom rade neku-
pujte zapaľovače, ktoré môžu byť 
svojim vzhľadom príťažlivé pre deti 
alebo, pri ktorých nemáte istotu, 
že sú zabezpečené proti použitiu 
deťmi. Nikdy nenechávajte zapaľo-
vače v dosahu detí ani v blízkosti 
horúcich povrchov. Ideálne je zais-

tiť, aby malé deti nemali prístup k 
zapaľovačom ani vtedy, ak sú tieto 
zabezpečené proti použitiu deťmi. 
Zapaľovače nevystavujte priamemu 
slnečnému žiareniu. Nepoužívate 
zapaľovače na iný účel, na aký sú 
určené. Nesprávne používanie vý-
robkov môže mať za následok vznik 
nebezpečnej situácie. Ak objavíte na 
zapaľovači akýkoľvek nedostatok, 
prestaňte ho vo vlastnom záujme 
používať. Poškodený zapaľovač sa 
nepokúšajte opravovať. V prípade 
zapaľovačov, určených na opätovné 
naplnenie si všimnite, či je súčasťou 
výrobku návod na použitie aj návod 
na bezpečné opätovné naplnenie. 

Vladimír Poprac predseda DHZ

Dávajte si pozor na zapaľovače

Dňa 5. novembra poctila naše 
mesto návštevou nórska veľvy-
slankyňa, jej excelencia Trine 
Skymoen. Účelom cesty bola 
prehliadka projektov podpo-
rených Nórskym kráľovstvom – 
Slovenského banského múzea s 
názvom „Integrovaná ochrana 
európskeho kultúrneho dedič-
stva“ a projektu "Zelený dom – 
záchrana kultúrneho dedičstva 
v Banskej Štiavnici" pod hlavič-
kou spoločnosti ERB - Eduard 
Rada Breweries, s.r.o., ktorej 
majiteľom je Ing. Eduard Rada. 
Priamo jeho sme sa spýtali:

"Čo vnímate pod pojmom: zá-
chrana kultúrneho dedičstva?"

E.R.: Náš projekt sme takto pome-
novali hlavne preto, že pôjde o pri-
navrátenie života takmer 500-roč-
nému domu, ktorý je národnou 
kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti 
na ňom prebiehajú komplexné re-
konštrukčné práce, samozrejme, 
v úzkej spolupráci s Pamiatkovým 
úradom. Obyvatelia Banskej Štiav-
nice si už mohli všimnúť ruch na 
Novozámockej ulici (za VUB-kou), 
kde sa Zelený dom nachádza. 

"Za akým účelom navštívila jej 
excelencia spolu s pánom Čaplovi-
čom a pánom Erdalom práve tieto 
dva projekty?"

Predstavitelia Nórskeho kráľov-
stva navštevujú každoročne nimi 
vybrané projekty po všetkých part-
nerských krajinách. Náš projekt je 

jeden z mála podporených v súk-
romnom sektore a keďže v našom 
meste bol podporený ešte jeden 
projekt rozhodli sa navštíviť práve 
Banskú Štiavnicu. Druhým je pro-
jekt Slovenského banského múzea, 
ktorý Nórske kráľovstvo podporuje 
už niekoško rokov.

"Čo bude výsledkom tohto pro-
jektu?"

Finálnym výstupom rekonštruk-
cie Zeleného domu (veľa Štiavniča-
nov ho pozná ako Čačányho dom) 
bude sprevádzkovanie malého 
mestského pivovaru, z ročnou ka-
pacitou výroby 2500 hl piva. Variť 
sa bude minimálne 5 druhov piva. 
Tmavá trinástka, svetlá dvanástka, 
svetlá desiatka, pšeničné pivo tzv. 
Weizen. Špecialitou pre návštev-
níkov pivovaru bude údené pivo. 
Takéto pivovary mali svoju tradíciu 
už v stredovekej Banskej Štiavnici. 
Podľa zachovaných správ ich bolo 
priamo v meste minmálne päť.

„Kde všade si budeme môcť nové 
pivo kúpiť?“

Súčasťou pivovaru bude aj pivá-
reň s reštauráciou, v ktorej budú 
návštevníci môcť okrem nášho piva 
ochutnať aj pivné špeciality ako na-
príklad údené koleno, nakladaný 
hermelín, pivný guláš a iné. Naše 
pivo sa bude distribuovať aj do vy-
braných reštaurácii v širšom regió-
ne. Ale pravú atmosféru pivovaru 
si budete môcť vychutnať iba u nás. 
O výnimočnú atmosféru sa postará 
autor interiéru akademickáý sochár 

Vladimír Oravec s manželkou.
Budú môcť návštevníci priamo 

výrobu piva?
Samozrejme. Práve na tom je 

postavené celá fi lozofi a nášho pro-
jektu. Súčasťou interiéru pivárne sú 
medené varne, v ktorých prebieha 
hlávná časť procesu prípravy piva.  
Zároveň si záujemci môžu v sprie-
vode sládka prejsť celým výrobným 
procesom. 

Je súčasťou projektu aj rekon-
štrukcia synagógy?

Je súčasťou širšej vízie turistic-
kého komplexu, ktorý zahŕňa re-
koštrukciu hotela (budova cirkev-
ného domu za VUB) a zriadenie 
divadla s komornou scénou v syna-
góge. Vzniká aj myšlienka malej pe-
šej zóny v priestore medzi spomína-
nými objektami. Predmetom tohoto 

pojektu je však len sprevádzkovanie 
pivovaru v Zelenom dome. 

Ako to ovplyvní Banskú Štiav-
nicu? 

Veríme, že prispejeme k zatrak-
tívneniu mesta ako turistickej desti-
nácie. Som presvedčený, že jednou z 
ciest k udržateľnému rozvoju nášho 
mesta je prinavrátenie života funkč-
nými projektami do historických 
budov. Ďaľším benefi tom je vytvo-
renie nových pracovných miest. 

Kedy sa môžeme tešiť na spuste-
nie pivovaru v Zelenom dome?

Ak všetko dobre pôjde, tak prvú 
testovaciu várku by sme chceli 
spustiť už v marci budúceho roka 
a návštevníkov radi privítame už o 
mesiac neskôr.

red

Štiavnica bude mať mestský pivovar

Vzácna návšteva z Nórskeho kráľovstva
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Pozvánky

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 
u p.Babiakovej permanentku na 10 
vstupov do bazéna v cene 5 €/ 10 
vstupov, 1 vstup 0,50 €. Každé po-
užitie bude zaznamenané. Vstup s 
permanentkou a preukazom každú 
stredu od 13. – 14. hod. 

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

Oznamujeme svojim členom a 
priaznivcom, že VI. ročník kultúr-
no-spoločenskej akcie „Od srdca k 
srdcu“ sa bude konať 18.11.2009 o 
14,30 hod. v kaplnke v Kammer-
hofe. Pozývame vás stráviť príjem-
né popoludnie v sprievode poézie, 
hudby a hovoreného slova.
Ivan Madara predseda OC SZTP s výbormi

Burza 

OZ Túlavá labka vás srdečne po-
zýva na burzu oblečenia z druhej 
ruky. Ceny (od 0,33€/10,-Sk do 

5€/150,-Sk. Pri kúpe nad 5 €/150,-
Sk – jedna vecička zdarma!!! Kú-
pou podporíte OZ Túlavá labka. 
Kde: Štefultov – požiarna zbrojni-
ca, kedy: 22.11. 
Poďakovanie

Ďakujem za všetkých dôchod-
cov a dôchodkýňe, ktoré sa zhod-
nú so mnou na vysokom hodno-
tení osláv ku Dňu úcty k starším. 
Oslavy nemali chybu, počnúc nád-
herným prostredím, úvodnými 
slovami p. primátora, kultúrnym 
programom a končiac milými a 
nápaditými darčekmi. Tiež treba 
vyzdvihnúť prípravu osláv, začo 
patrí vďaka zamestnankyni MsÚ 
p. Jarke Simonidsovej ako aj je prí-
hovor k nám. Bolo to celé super! 
Ďakujeme... 

H. G.

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom, 
bývalým kolegom a známym, ktorí 
prišli na poslednej ceste odprevadiť 
našu drahú manželku, matku, star-
kú Margitu Turányiovú, ktorá nás 
dňa 31. 10. 2009 navždy opustila 
vo veku 72 rokov.  Zároveň ďaku-
jeme za modlitby, kvetinové dary 

a prejavy sústrasti, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

OZNAMY

Inzercia

Oznamy

„Odišla tíško niet jej medzi 
nami, život jej nedoprial dlh-
šie byť s nami, ale v našich srd-
ciach stále žije spomienkami. 
Bola skromná vo svojom ži-
vote, ale veľká vo svojej láske, 
pracovitosti a dobrote. Aj keď 
je čas akokoľvek dlhý, nezahojí 
ranu, ktorá stále bolí.“ 

Dňa 12.11.2009 si pripomí-
name 20. výročie, čo nás na-
vždy opustila vo veku 64 rokov 
naša drahá mamička, starká a 
prastarká Emília Wágnerová. 
Už 20 rokov sníva svoj večný 
sen na cintoríne v B. Štiavni-
ci.

Dňa 18.9.2009 sme si tiež 
pripomenuli 11. výročie, čo 
nás navždy opustil náš otecko 
Jozef Wágner.

„Len kytičku kvetov z lá-
sky na váš hrob môžeme dať, 
pokojný a večný spánok vám 
priať a s bolesťou v srdci na 
vás spomínať.“ Kto ste ich po-
znali venujte im s nami tichú 
spomienku. S úctou a vďa-
kou spomínajú deti Eduard, 
Valika, Anka, Evka, vnúčatá 
Anka, Otko, Mirko, Erika, 
pravnúčatá Miško, Filipko, 
Janka, Jakubko a Dominika.

Živ otn é 
jubileum

D ň a 
16.11.2009 
sa dožíva 
krásneho životného jubilea 70 
rokov milovaný manžel, otec, 
starý otec p. Michal Tenkel z 
Banskej Štiavnice. Do ďalších 
rokov ešte veľa svižných kro-
kov a veľa zdravia, šťastia a 
optimizmu z úprimného srdca 
želá manželka Helenka, syno-
via Ivan s Jankou, Ľubo s Ivet-
kou, vnučky Ivanka, Domini-
ka, Denisa a vnuk Roman. 

Predstavenie členov

V poslednom stĺpčeku sme vám 
v skratke predstavili Združenie tu-
rizmu Banská Štiavnica a sľúbili po-
stupne predstavovať jednotlivých 
členov.Prvým členom je podnika-
teľ Ivan Ladziansky - Diela a dielka 
slovenských výtvarníkov, ktoré má  
v obchodíku s umením na Námestí 
Sv. Trojice už vyše 10 rokov (jeho 
malú verziu nájdete v budove MsÚ 
pri Mestskej polícii). V jeho predaj-
ni nájdete množstvo originálnych 
diel a suvenírov výtvarníkov z B 
Štiavnice a celého Slovenska. Dru-
hým členom je Slovenské banské 
múzeum s jeho siedmimi expo-
zíciami roztrúsenými po celej B. 
Štiavnici. Múzeum sa stará o rôzne 
exponáty a výtvarné diela, organi-
zuje fáranie do bane a prehliadky 
na Starom a Novom zámku. A tre-
tím členom je Múzeum vo Svätom 
Antone. Sídli v budove barokovo-
klasicistického kaštieľa s pôvod-
ným historickým zariadením a s 
poľovníckou expozíciou. Toto mú-
zeum okrem prehliadok expozícii 
organizuje divadelné predstavenia 
a v jeho krásnych záhradách nájdu 
páry priestor pre krásne svadobné 
fotografi e. V ďalšom stĺpčeku vám 
predstavíme troch ďalších členov.

Raňajky s primátorom Banská 
Štiavnica

Združenie turizmu Banská Štiav-
nica (ZTBS) dňa 13. októbra 2009 
organizovala pravidelné stretnutie 
s názvom "Raňajky s primátorom 
BŠ", kde sa naši členovia stretávajú 
s vedúcimi predstaviteľmi mesta a 
v neformálnej atmosfére preberajú 
všetky pozitívne, ale aj negatívne 
otázky, ktoré trápia vedenie mesta 
a našich členov ohľadom turizmu 
v našom meste. Tentokrát sa stret-
nutie konalo v Starom hostinci vo 
Svätom Antone za prítomnosti 
pána viceprimátora Ing. Juraja Ča-
báka. Toto stretnutie naplnilo oča-
kávania a splnilo aj účel, pre ktorý 
ZTBS tieto stretnutia organizuje.

Filip Ondriš, predseda združenia

ZTBS informuje...

Služby občanom
Informačné centrum 
Námestie sv. Trojice 6, Banská 
Štiavnica
Otváracie hodiny:
Pondelok – nedeľa: 8,00 – 16,00 
hod.
Kontakt:
Tel.: 045 694 96 53
tikbs@banskastiavnica.sk
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MÚZEÁ
starý zámok
 pondelok - nedeľa 9:00 - 18:00

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

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

galéria J. Kollára
 utorok - sobota 9.00 - 17.00

mineralogická expozícia
 pondelok - nedeľa 9:00 - 17:00
kammerhof
 utorok - sobota 9:00 - 17:00
štôla glanzenberg
 utorok až nedeľa 11.00, 13.00 
 a 15.00

múzeum vo svätom antone
 pondelok - zatvorené
utorok - sobota 8.00 - 15.00

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

Múzeá otváracie hodiny

Dňa 6. novembra sa uskutoč-
nilo zadadnutie Senior-klubu 
Banskoštiavnicko-hodrušského 
baníckeho spolku, na korom bol 
prítomný i viceprimátor mesta 
Banská Štiavnica Ing. Juraj Čabák. 
Prítomní členovia klubu: Ján No-
votný (vedúci klubu), Ing. Ladislav 
Sombathy, Ing. Ján Ivanič a Ing. 
Karol Ďuriga na stretnutí rokova-
li, okrem iného o možnosti využi-
tia bohatých baníckych tradícií a 
existujúcich technických pamiatok 
v prospech rozvoja cestovného ru-
chu. Diskutovalo sa o konkrétnych 
projektoch záchrany technických 
pamiatok, o budúcnosti baníckeho 
spolku, o možných aktivitách na 
podporu rozvoja školstva v Banskej 
Štiavnici, o zozname pamätihod-
ností i o užšej spolupráci medzi 
spolkom a Mestským úradom Ban-
ská Štiavnica.

V Múzeu vo Sv. Antone si vážime 
vedomosti skúsených odborníkov 
– členov Senior-klubu Štiavnicko-
hodrušského baníckeho spolku. 
Podľa nás, je to veľká výhoda pre 
mesto, keď majú členovia klubu 

snahu pomáhať a vkladať svoje bo-
haté životné skúsenosti v prospech 
rozvoja nášho regiónu. Sme úprim-
ne radi, že ich novembrové stretnu-
tie sa konalo práve vo svätoanton-
skom kaštieli.  Marian Číž

Zasadnutie Senior-klubu 
Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku zasadal vo svätoantonskom kaštieli

Ako každý rok v októbri aj toho 
roku naši členovia K sa zišli na spo-
ločnom stretnutí, aby si pripomenu-
li a oslávili „Október – mesiac úcty 
k starším“. Myslím, že všetci sa radi 
tohto stretnutia zúčastnili. Sú medzi 
nami už i takí, ktorí prekročili 80-
ku a sú aktívnymi členmi doteraz. 
I keď už mnohých trápia choroby, 
pri takomto stretnutí akoby zabudli 
na všetky trápenia. Práve v tomto 
mesiaci – v októbri naša najstaršia 
členka p. Františka Ličková oslávila 
svoje veľmi významné jubileum 100 

rokov svojho života. Členovia KD 
jej osobne boli zagratulovať. Druhý 
októbrový oslávenec bol p. Milan 
Debnár, ktorý oslávil svoje 70-te 
narodeniny a je aktívnym členom. 
Pekným príhovorom oslovil prí-
tomných p. Milan Štencl. Vyzdvihol 
ich poctivú prácu v prospech spo-
ločnosti alebo svojich rodín. Bolo 
by potrebné, aby aj tí mladší po celý 
rok spomínali a uctili si tých skôr 
narodených, ktorí sa pričinili, aby 
sa mladým lepšie žilo. Svoj prího-
vor ukončil vlastnou básňou „Se-

niorské ráno.“ Potom nasledovalo 
občerstvenie, o ktoré sa zaslúžili 
naše obetavé gazdinky (p. Straková, 
Andrášeková, Psotná, Truchlíková, 
Mýttová). Ďakujeme im!

„V októbri kvety na stôl patria 
vám,

nech oni prejavia vďaku vašim 
šedinám.

Za vaše upracované ruky, za pre-
bdené noci, 

nech vás chráni náš Pán – Vše-
mohúci.“

Blažena Mýttová, kronikárka KD 

Klub dôchodcov v Štefultove

Ďakujeme všetkým, ktorých v 
sobotu 7.11.2009 neodradilo sych-
ravé počasie a prišli aktívne podpo-
riť akciu Clean Up the World (Vy-
čistime svet). Podujatie malo hojnú 
medzinárodnú účasť. Boli tam ľu-
dia so Slovenska, Čiech, Maďarska, 
Cypru, Austrálie, Turecka, Sudánu, 
Francúzka a Srbska. S Vašou pomo-
cou sa nám podarilo vyčistiť okolie 
Červenej studne od odpadkov, 
opraviť niekoľko prístreškov popri 

turistických chodníkoch 
v Geoparku, vyprázdniť 
niektoré priestory bývalej 
ZŠ Andreja Sládkoviča 
pred rekonšAtrukciou a 
vyčistiť štôlňu Glanzen-
berg v Banskej Štiavnici. 
Dúfame, že aj nasledujúci 
ročník akcie sa stretne s 
podobným ohlasom. Teší-
me sa na Vás opäť budúci 
rok.               Lucia Ďurigová

Clean Up the World

Členovia Senior klubu na stretnutí v kaštieli vo Sv. Antone
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17.11.2009, Katolícke gymnázium, od 8:00 do 20:00

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V ŠTANDARDNÝCH A LATINSKOAMERIC
KÝCH TANCOCH O CENU PRIMÁTORA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
Program: 
9,00 – 11,30 kategória HOBBY, 11,30 – 16,00 výkonnostné triedy D, C , 16,30 – 20:00 výkonnostné triedy B, A
Vstupné: 4 €, deti do 15 rokov zdarma 
Usporiadatelia: Mesto Banská Štiavnica, FABER DANCE TEAM SLOVAKIA, Spojená katolícka škola Sv. Františka z Assisi
Kontakt: www.faber-dance.com, juraj.faber@inmail.sk

17.11.2009

NOVEMBROVÉ NÁVRATY  BANSKÁ ŠTIAVNICA NOVEMBER ´89
Pozývame vás na spomienkové podujatia k novembru 1989. 
Od 17,00 hod. Grand Matej - Novembrové zemetrasenie
Od 19,00 hod. Námestie sv. Trojice - Spomienka na november ´89
19,15 hod. Kino Akademik – Naša nežná revolúcia 

Sobota 14.11. , 18:30 Kino Akademik

NORMAL
Dráma, ČR/Macedónsko, 2009, 93 min. MP 18, Vstupné 2,30 Euro
 V rokoch 1929 až 1931 zavraždil Petr Kurten 8 ľudí a popritom ešte napadol mnoho ďalších. Do cesty sa mu priplietli rôzne osoby, 
zvieratá, ktoré postupne mordoval, no jeho trojročné besnenie končí nečakane – odovzdaním sa do rúk polície. Jeho obhajoby 
pred nadchádzajúcim rozsudkom sa zhostí mladý právnik so subjektívnym názorom na psychickú poruchu starnúceho vraha. No 
ich dlhočizné dialógy vedú nielen do minulosti a k vyjasneniu niektorých motívov, ale aj k ďalšiemu paralelnému dianiu, kam za-
siahne  aj vrahova žena. Tri ľudské osudy, smerujúce k nečakanému stretu.
Začiatok premietania:18:30 hod., Vstupné: 2 €

Štvrtok  19.11. , 18:30 Filmový Klub OKO

PRACH ČASU
Grécko / Nemecko / Rusko / Taliansko, 2008, far., 126 min ,MP 15
 Vstupné:2 Euro S preukazom FK:1,50 Euro
Pán A. – americký režisér, gréckeho pôvodu, sa vracia do Ríma, aby dokončil nakrúcanie 
fi lmu, ktoré z neznámeho dôvodu prerušil. Postavy vo fi lme sa navzájom strácajú a znova 
nachádzajú, míňajú sa v čase, priestore i v behu najdôležitejších udalostí druhej polovice 
20. storočia: na Sibíri, v Kazachstane, Nemecku i Amerike. Od smrti Stalina cez aféru Water-
gate a vojnu vo Vietname až po pád berlínskeho múru.

Krížovka

Vážení lúštitelia! Výhry vo výš-
ke 3,50€ (100,-Sk) si výherca môže 
prevziať v pokladni Klientskeho 
centra. Správne znenie Krížovky z 

č.39/2009 znie: „Lafontaine – Ľu-
dia, ktorí mlčia sú nebezpeční“. 
3,50€ vyhráva (Rudolf Veselý, Kri-
žovatka 23, B. Štiavnica) 
V tajničke sa ukrýva výrok A.Auré-

liusa: 

A., Nie starú, značka kozmetiky, 
unesenie, 9 tónov, ruská rieka, B., 
Začiatok tajničky, protaktínium, 
C., obyvateľ Turecka, nehovor, ar-

gón, päťka, D., stred slova 
palma, Tatry s hrubou chy-
bou, Alanka, spoluhlásky 
slova letím, E., rob cesto, 
ponáraj, Edo, odporovacia 
spojka, opytovacie zámeno, 
F., sú nútení, nie je zami-
lovaný, zvyšok po ohni, G., 
uprac posteľ, Adrián, letné 
olympijské hry, obilnina, H., 
biblické mesto. Stoj, opuch-
lina česky, spoluhlásky slova 
doktor, I., slabiny lekársky, 
nemecky Karol, 450 v Ríme, 
letisko v Paríži, kanada skr., 
J., 3.časť tajničky, nie hrana-
to, K., brat Ábela, omočila si 
básnicky, koniec tajničky, 

1., Značka dusíka a draslí-

ka, 2. časť tajničky, 2., ohrnuli pery, 
stred slova dusil, osobné zámeno, 
3., dôveruj, väčšia obec, stred slova 
previla, 4., konto, miestnosť, spolu-
hlásky slova kosená, 5., druh uhľo-
vodíka, hliník, japonské meno, 6., 
staršia značka vydavateľstva platní, 
Marta naopak, 7., pôžička, stával 
sa redším, stred slova Maťova, 8., 
nepozná to, rev, 9., olúpil, pre-
hoď loptu, 10., nebdeli, ako toto, 
koncovka slova kryl, 11., naváľa s 
prehodeným prízvukom, dopredu 
(povzbudenie),   12., nula, príspe-
vok štátu, hudobná značka, kvet 
obilia, 13., diera, bodná zbraň, 
značky ytria, kyslíka a vodíka 14., 
alpský škriatok, obsahuje ho múka, 
uhlík a bór, samohláska v slove 
vok, 15., 4. časť tajničky, polomer, 
16., Matka, umýval, oraj, biblická 
postava.

Pomôcky: Noe, Sion, Nona.
Pripravuje: A. Rihová

KRÍŽOVKA

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009, kultura2@banskastiavnica.sk 
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Andrej Kmeť – významný 
slovenský archeológ, geológ, 
historik, botanik, folklorista, 
paleontológ, etnograf, jedným 
slovom - polyhistor. Pri počutí 
jeho mena si študenti Gymná-
zia Andreja Kmeťa v Banskej 
Štiavnici najskôr predstavia 
svoje gymnázium, školu, v 
ktorej prežili a prežívajú časť 
svojich študentských čias.

Každoročne sa na našej škole 
konajú Dni Andreja Kmeťa, každý 
rok si tohto výnimočného člove-
ka pripomíname. Tento rok však 
boli tieto dni slávnostnejšie, boli 
jubilejné. Pripomenuli sme si totiž 
až tri významné výročia: pred 90 
rokmi bolo v Banskej Štiavnici za-
ložené reálne gymnázium, pred 40 
rokmi bolo obnovené gymnaziálne 
štúdium obnovené a už 10 rokov 
nesie naša škola názov Gymná-
zium Andreja Kmeťa. Posledné tri   
októbrové dni sa preto u nás niesli 
v duchu  týchto osláv 

V pondelok, 26. októbra, sa po-
zvaní hostia, bývalí i súčasní peda-
gógovia, rodičia a študenti stretli 
na pôde školy, aby si pripomenuli 
osobnosť Andreja Kmeťa, aby si 
pripomenuli všetky dôležité medz-
níky v živote banskoštiavnického 

gymnázia. V škole sa hostia zú-
častnili otvorenia malej výstavky a 
pozreli si krátky kultúrny program, 
venovaný životu  a dielu Andreja 
Kmeťa. Neskôr sa všetci presunuli 
do kina Akademik, kde sa kona-
la slávnostná akadémia spojená 
s udeľovaním cien Ruža Andreja 
Kmeťa.

Toto ocenenie udeľovala škola  
prvýkrát a vyjadrila tak vďačnosť 
tým, ktorí jej pomáhajú zvládať 
úlohy spojené s výchovou a vzdelá-
vaním mladej generácie. Pozvanie 

na  oslavy prijali aj bývalí študen-
ti banskoštiavnického gymnázia, 
napr. p. Zdenka Kramplová, p. 
Anton Hykisch, p. Pavol Balžanka, 
ďalej hostia p. Milan Murgaš, pred-
seda BBSK, zástupcovia Taipeis-
kej reprezentačnej spoločnosti v 
Bratislave, zástupcovia Slovenskej 
komisie pre UNESCO, zástupco-
via OVaĽZ BBSK, KŠÚ, ŠŠI a ďalší. 
Po slávnostnej akadémii sa všetci 
stretli na neformálnej recepcii, kde 
si zaspomínali na svoje študentské 
časy.

V utorok, 27. októbra, sa pre 
nás, žiakov, konali rôzne pred-
nášky, napr. „Prvočísla a ich čísel-
ní príbuzní“, „Za čo môžu rodičia? 
Alebo genetika v praxi“, „Zatmenie 
Slnka v Číne a v Rusku“, „Trestno-
právna zodpovednosť nás – obča-
nov SR“ a mnohé ďalšie.

Mohli sme sa dozvedieť niečo o 
tom, ako pracuje Záchranný sys-
tém a vidieť ukážky kynologického 
výcviku.

V stredu, 28. októbra, si niek-
torí z nás vyskúšali „Státie za ka-
tedrou“. Niektorí žiaci sa postavili 
pred svojich spolužiakov a snažili 
sa im vysvetliť učivo a naši profe-
sori sa v tento deň stali študentmi 
a pozorne počúvali výklad možno 
svojich budúcich kolegov.

Celé tri dni sa niesli v slávnost-
nej a priateľskej atmosfére. Verím, 
že každý účastník si z Dní Andreja 
Kmeťa odniesol niečo pozitívne a 
bude dlho spomínať na krátky čas 
strávený na banskoštiavnickom 
gymnáziu. 

Nina Chajmovská

Jubilejné dni Andreja KmeťaDivadelno-spevácky súbor Jána 
Palárika v Majcichove vyhlasuje 
IV. ročník literárnej súťaže Palá-
rikovi nasledovníci 2009/2010. 
Podmienky súťaže: Do súťaže sa 
môžu prihlásiť autori so svojou 
nepublikovanou tvorbou poézie 
a prózy. Súťaž nie je anonymná, 
práce sa nevracajú. Práce je po-
trebné zaslať v elektronickej po-
dobe do 31.01.2010 na adresu: 
dssjp@zoznam.sk. Na vrchnom 
liste každej časti práce v pravom 
hornom rohu uviesť presné úda-
je: meno, priezvisko, adresu, vek, 
kategóriu – poézia, próza a názov 
diela. Maximálny rozsah práce 
je povolený na 5 normovaných 
strán veľkosti A4, písmo veľkosti 
12. Od jedného autora akceptu-
jeme len jednu prácu v kategórii 
poézia a jednu prácu v kategórii 
próza. Súbor básní, resp. súbor 
poviedok nebude do hodnotenia 
zaradený. Uzávierka prác je 31. 
januára 2010.  
Upozornenie:

Práce zaslané po uzávierke 
nebudú do súťaže prijaté. Práce, 
ktoré nebudú spĺňať všetky uve-
dené formálne náležitosti, nebu-
dú hodnotené. Predpokladaný 
termín slávnostného vyhodno-
tenia súťaže je máj 2010. Na vy-
hodnotenie sú pozývaní iba oce-
není účastníci. 

Spolu organizátormi súťaže sú: 
OÚ Abrahám, OÚ Hoste, OÚ 
Hronské Kľačany, OÚ Majcichov, 
OÚ Opoj, OÚ Palárikov, OÚ Ra-
ková, OÚ Starý Tekov, OÚ Štiav-
nické Bane, Mesto Banská Štiav-
nica, Trnavský samosprávny kraj, 
Spolok svätého Vojtecha v Trna-
ve, Arcibiskupské gymnázium v 
Trnave, Pedagogická a sociálna 
akadémia bl. Laury v Trnave, OZ 
Životnými cestami Jána Palárika. 

Literárna súťaž

Oznam

Mestská knižnica oznamuje svo-
jim čitateľom, že poskytuje svoje 
služby už od 19. októbra 2009 na 
Základnej škole J. Kollára na síd-
lisku Drieňová. 

Výpožičné hodiny pre čitateľov:
Pondelok: 8.30 – 15.00 hod.
Utorok:     8.30 – 15.00 hod.
Streda:      8.30 – 17.00 hod.
Piatok:      9.00 – 16.30 hod.
Obedňajšia prestávka: 12,00 – 

12,30 hod. 
Tel.č.: 045/ 290 90 35

Oslavy Dní Andreja Kmeťa na Gymnáziu  A. Kmeťa
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Vykupujem bukovú, dubovú a  
hrabovú vlákninu, tel.č.: 0914 138 
988

Predám palivové drevo, tel.č.: 0903  
858 563

Predám suché tvrdé palivové dre- 
vo. 1 m3 40 €, dĺžka 33 cm, 50 cm 
štiepané, tel.č.: 0918 858 600 

Predám 2 ks zimnných pneumatík  
zn. MATADOR 185-60,14-ky, cena 
20 € za obidve. Tel.č.: 0904 258 330.

Predám šalovacie tvárnice Ø15,  
20, 30, 40 s dovozom, tel.č.: 0914 138 

988
Predám 4 ročný splyňovací kotol  

na drevo, tel.č.:0948 026 526
Lacno predám rok jazdené zimné  

pneumatiky, 155/70 R 13, tel.č.: 0948 
026 526 

Predám fredku, info: 0915 543  
435

Predám nové zimné ypneumatiky  
185, 65 R 14, cena 25 €/ks, tel.č.: 0914 
138 988

Predám lúpané orechy, 1kg/4,50€,  
aj nelúpané, tel.č.: 045/6920315

Predám lúpané orechy á 4 €/kg,  
tel.č.: 0910 270 632

Mám záujem o požičanie starých  
českých a slovenských fi lmov. Vrá-
tim v priebehu niekoľkých dní, po-
trebujem ich z dôvodu prijímačiek 
na VŠ, odmena dohodou, ďakujem, 
tel.č.: 0911 381 162 

Hľadáme tanečných partnerov na  
spoločenské tance pre 10 ročné diev-
čatá z BŠ alebo okolia, tel.č.: 0905 856 
769

Predám drevené podlahy od 13,50  
€/bm – rôzne dreviny a odtiene a eu-
rohranoly GURUTU FIX od 5 €/bm 
– všetko skladom v B, viac informá-
cií na tel.č.: 0907 791 861

ŠPORT

Oznam

Inzercia

Mestské kúpele – Plaváreň 
oznamujú širokej verejnosti, že 
je opäť otvorená plaváreň a v pre-
vádzke je plavecký bazén.

Otváracie hodiny: 

Pondelok: Sanitárny deň
Utorok – piatok: 14,00 – 20,30 

hod.
Sobota: 14,00 – 21,00 hod.
Nedeľa: 14,00 – 20,00 hod.

Vstupné: 

Dospelí: 1,70 €/ 1 hod.
Deti od 3 – 10 r., študenti: 0,70 

€/1 hod.
Žiaci 11 – 18 r.: 1,20 €/1hod.
Permanentka dospelí: 20 vstu-

pov/20 €
Permanentka deti 3-10 r.: 10 

vstupov/5 €
Permanentka žiaci 11-18 r.: 10 

vstupov/ 8 €
Permanentka plavci: 20 vstu-

pov/8 €
Vaňový kúpeľ, použitie spr-

chy: 1,50 € 

Tešíme sa na vašu návštevu! 

Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

IV. liga dorast – dohrávka 10.kolo

B.Štiavnica – Jesenské 7:1 (5:1)

Góly: 12, 73’ Budinský D., 22, 
45’ Hudák D., 33, 60’ Budinský V., 
23’ Meňuš

Szabo (46’ Osvald) – Schrom, 
Pastier, Hudák M., Cibula Marek 
(58’ Cibula Martin), Barák, Hudák 
D., Budinský V., Čík (46’ Židík), Bu-
dinský D., Meňuš (73’ Potančok) 

1. Štiavnické Bane 7 5 1 1 15:6 16
2. BB - Podlavice 7 5 0 2 19:9 15
3. Žiar nad Hronom 7 4 3 0 14:8 15
4. FK 34 Brusno 7 4 2 1 15:3 14
5. CSM Tisovec 7 4 1 2 14:7 13
6. Poltár 7 4 1 2 14:8 13
7. Baník Kalinovo 7 2 3 2 9:8 9
8. Banská Štiavnica 7 1 5 1 7:9 8
9. Hliník nad Hronom 7 2 0 5 13:17 6

10. Veľký Blh 7 1 3 3 2:11 6
11. FC 98 Hajnačka 7 1 3 3 11:21 6
12. MFK Revúca 7 1 2 4 10:14 5
13. Dolná Strehová 7 1 2 4 5:11 5
14. FC Slovan Divín 7 1 0 6 8:24 3

Stretnutie sa hralo na rozmo-
čenom teréne za stálej hmly, čo 

našim chlapcom nevadilo a pri-
pravili hosťom bohatú mikulášsku 
nádielku. Celé stretnutie sa hralo 
väčšinou na polovici súpera a pri 
lepšom premieňaní góloviek mo-
hol ísť súper domov s dvojcifernou 
prehrou. Jediný gól hostí padol za 
stavu 3:0 pri slabšej koncentrácii 
našich rodákov. Zaskveli sa dvoj-
gólový strelci peknými strelami, 
ktoré skončili v bráne nešťastného 
gólmana hostí. Treba však pochvá-
liť  celé mužstvo za skvelé víťazstvo 
v poslednom stretnutí jesene.

II. liga starší žiaci – dohrávka 11. 

kolo

Z horúcej pôdy bod

V. Lehota - B.Štiavnica „B“ 0:0 

(0:0)

Kraják – Boroška, Hanzlík A., 

Žikla, Binder, Weis, Majerský, Ba-
rák (75’ Kosorín), Ferenčík, Rusnák, 
Fronc

V dohrávke sa zrodila spravod-
livá remíza. Prvý polčas bol vy-
rovnaný, hralo sa medzi 16-kami 
bez výraznejších gólových šancí. 
V 2. polčase domáci mladíci pri-
tlačili našich „starcov“ pred 16-ku 
vytvorili si aj šance, no Kraják bol 
na mieste. Ku koncu stretnutia do-
máci vsadili všetko na útok cieľom 
strhnúť víťazstvo na svoju stranu, 
čo mohli nakoniec využiť naši hrá-
či, keď sa dostali do dvoch brejko-
vých akcií do otvorenej obrany no 
v koncovke boli neúspešní a tak sa 
posledné jesenné stretnutie skon-
čilo spravodlivou remízou.

FUDO

V dohrávke hokejový výsledok

V dňoch 7. -  8. novembra 2009 
sa konal 5. ročník Banskobys-
trického pohára v plavárni. 
Medzinárodné plavecké prete-
ky sa konali na plavárni UMB 
Banská Bystrica. Na pretekoch 
štartovalo 150 pretekárov z 25 
plaveckých klubov zo Sloven-
ska, Čiech, Maďarska a Bosny 
a Hercegoviny. Banskobys-
trického pohára sa zúčastnili 
aj plavci z Plaveckého klubu 
Banská Štiavnica, ktorí si vied-
li úspešne nakoľko môžu aj 
vďaka čiastočnej rekonštrukcii 
plavárne opäť trénovať dvoj-
fázovo a dosahovať tak dobré 
výsledky. Prinášame výsledky 
našich plavcov:

Kategória A, roč. 98, 11. roč.:

Matej Ernek: 1. 100 m voľný 
spôsob – 1.17.74, 1. 50 m voľný 
spôsob – 34.47, 1. 200 m polohové 
preteky – 3.14.91,

Kategória B, roč. 96 – 97, 11. – 
12. roč.

Matúš Berlanský: 4. 100 m pr-
sia – 1.30.25, 4. 50 m prsia 43.10, 9. 
200 m polohové preteky – 3.00.05,

Kategória C, roč. 94 – 95, 14. - 
15. roč.

Dárius Doletina: 2. 100 m voľ-
ný spôsob – 1.01.30, 3. 50 m voľný 
spôsob – 28.53, 7. 200 m polohové 
preteky – 2.38.07, 

Marek Konečný: 2. 50 m prsia – 
35.77, 9. 200 m polohové preteky 
– 2.55.16,

Kategória D, roč. 92 – 93, 16. - 
17. roč. 

Dávid Hriňák: 3. 100 m voľný 

spôsob – 1.00.70, 4. 50 m voľný 
spôsob – 27.52, 8. 200 m polohové 
preteky – 2.38.54,

Kategória C, roč. 96 – 97, 12. – 
13. roč.

Monika Maruniaková: 2. 100m 
znak - 1.14.48, 2. 50m znak – 
30.19, 5. 200 m polohové preteky 
– 2.50.67,

Kategória D, roč. 94 – 95, 14. – 
15. roč.

Denisa Tenkelová: 1. 100 m mo-
týlik – 1.06.84, 1. 50 m motýlik – 
30.19, 2. 200 m polohové preteky 
– 2.37.56.

Memoriál MUDr. Juraja Ragana

Plávalo sa bez rozdielu veku: 

Denisa Tenkelová: 2. 400 m voľ-
ný spôsob – 4.47.15. 

red

Banskobystrický pohár v plávaní 2009

Víťazstvo LN TRADE

V ruhom kole V. ligy v stol-
nom tenise porazili hráči LN 
Trade Banská Štiavnica pred 
početnou diváckou kulisou 
družstvo Janovej Lehoty v 
pomere 15:3.

Hráči LN TRADE 
pristúpili zodpovedne k 

zápasu a po neúspechu v Orov-
nici neponechali nič na náhodu. 
Príležitosť dostali aj dvaja hráči z 
mládežníckej základne LN TRA-
DE, žiaci ZŠ J. Horáka Adam 
Dobrovič a Michal Školík, ktorí 
síce ešte nebodovali ale určite 
získali veľmi cenné skúsenosti. 
Nasledovné štyri zápasy odohra-
jú hráči LN TRADE na stoloch 
súperov.

 
LN TRADE - Janova Lehota 15:3

Body za LN TRADE: štvor-
hry: Prokaj-Sedilek/Ján+Ladislav 
Dobrovičovci

Dvojhry: 
Sedilek a Prokaj po 4, Ladislav 

Dobrovič 3, Ján Dobrovič 2.

JS

V. liga v stolnom tenise
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INZERCIA

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

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

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

Výrazné zníženie cien
Výrazné zníženie cien

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

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

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

dreva v našom meste
09:

ž ii t i k

Kontaktná osoba: 

0910 422 922

0910 310 930  
Kariéra

Reality

Služby

Dám do prenájmu 3-izbový  
byt  pod Kalváriu. Byt je kom-
pletne zrekonštruovaný, výho-
da vlastné kúrenie – plyn. Byt 
je situovaný na slnečnú stranu. 
Cena dohodou. Tel.č.: 0905 
802 490

SBS prijme do TPP pracov-
níka strážnej služby v Banskej 
Štiavnici. Kontakt: 048/4145591

Zamestnanie a brigády 
na stavbách 

tel. info 0915 181 410

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591

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

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

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

Dám do prenájmu 2-izbový byt  
po rekonštrukcii, čiastočne zaria-
dený, tel.č.: 0949 424 809

Predám starší RD na Štefultove,  
Kontakt : 0911 240 901

Prenajmem 2-izbový byt v RD  
pod Starým Mestom, tel.č.: 0910 
564 638

Kúpim dobový rodinný dom s  
pozemkom v Banskej Štiavnici ale-
bo v okolí. Kontakt: 0905 833 361.

Prenajmem pekný 3-izbový byt  
na Drieňovej, tel.č.: 0907 805 961

Predaj stavebných pozemkov  
stanovené Územným plánom v lo-
kalite Drieňová a Sitnianska, tel.č.: 
0905 55 44 33, 0907 800 700.

Prenajmem 1 izbu v 3 izbovom  
byte na sídlisku Drieňová v BŠ, 
tel.č.: 0915 644 996

Odstúpim priestory vo Svätom  
Antone + predám pokladňu, stôl, 
zrkadlo, stojany s vešiakmi na 
odev, tel.č.: 0904 480 121

Dlhodobo prenajmem 1-izbo- 
vy komplet prerobený byt s piv-
nicou v Banskej Štiavnici. Cena: 
167 EUR mesačne vrátane energií. 
Tel.č.: 0918 784 493

Vezmeme do prenájmu priestor  
na skúšobňu v BS s 24 h prístupom 
bez rušenia okolia 0907 881 095

Predám rodinný dom v Banskej  
Štiavnici v blízkosti jazera Klinger, 
kontakt: 0908 288 592

Predám na 90% prerobený  
trojizbový byt na sídlisku Drie-
ňová, cena 33 000 EUR a dohoda, 
kontakt: 0904 687 462

Predám pekný slnečný 3-izbo- 
vý byt v novozateplenom dome v 
Banskej Štiavnici. Byt je na 3. po-
sch., pôvodný stav, nové plastové 
okná, výhodná poloha, tel.č.: 0908 
509 041

Hľadám pre svojich klientov  
domy, chalupy, chaty, pozemky, 
info: 0902 882 707

Predám čiastočne prerobený  

2-izbový byt za 24 895€ (750 000,-
Sk), tel.č.: 0944 151 512

Odstúpim nebytový priestor na  
Drieňovej pri ZŠ, bývalé papier-
nictvo, cena dohodou, tel.č.: 0908 
967 012

Dám do prenájmu 3-izbový byt  
pod Kalvároiu. Byt je kompletne 
zrekonštruovaný, výhoda vlastné 
kúrenie – plyn, byt je situovaný 
na slnečnú stranu, cena dohodou, 
tel.č.: 0905 802 490

Dám do prenájmu veľký 5-izbo- 
vý byt, tel.č.: 0905 658 224

Prenajmem garáž pri ZŠ J. Horá- 
ka: 19 m2, montážna jama, elektri-
ka. Cena 35 EUR/mesiac. tel: 0908 
572 600

Dám do prenájmu jednoizbový  
byt so samostatným kúrením na 
Povrazníku. Cena cca 200,- Eur. 
Kontakt: 0915 777 765.

Predám 2-izbový tehlový byt  
v B.Štiavnici, Križovatka – 1.po-
sch., CPP: 76,51 m2, merače vody, 
parketové podlahy, pôvodný stav. 
Cena: 39 900€ , tel.: 0907 791 861

Prenajmem garáž pod Kalvá- 
riou, tel.č.: 0905 449 535

Predaj – kúpa nehnuteľností,  
www.realtor-slovakia.sk

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

Hľadám prácu, mám prax v ad- 
ministratíve, ovládam prácu s PC, 
tel.č.: 0907 693 816

Chcete zmeniť svoj životný štýl a  
nestačí vám k tomu jeden príjem, 
cítite sa primerane ohodnotený, 
tel.č.: 0917 521 197

Vykonávam prepravu do váhy 3  
t a do dĺžky 6 m, tel.č.: 0914 138 
988

Prekladám z ruštiny do sloven- 
činy a naopak. Doučím alebo nau-
čím ruský jazyk, garantujem rých-
losť a primeranú cenu, kontakt: 
045/692 11 53, 0918 409 964  

Predám tvrdé palivové drevo,  
štiepané, klátiky aj brezu, tel.č.: 
0944 164 590


