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Separáciou na cintorínoch šetríme
Na jeseň 2008 sa súčasné
vedenie mesta odhodlalo k
razantnému kroku zrušiť veľkokapacitné kontajnery (VKK)
pri cintorínoch a nahradiť ich
stojiskami na separovaný zber.
Okrem zvyšovania separácie
a povedomia občanov ich k
tomu viedol aj jednoduchý
dôvod – úspora ﬁnancií. Dnes
s odstupom času môžeme konštatovať, že sa to vyplatilo.
Ak si pamätáte na dobu spred 2
rokov, VKK pri cintorínoch boli
večne plné odpadu, ktorý so zosnulými nemal nič spoločné. Stavebný odpad, skrine, pneumatiky,
televízory, chladničky. Vo VKK
končil odpad mnohých štiavnic-

kých firiem a živnostníkov a aj občanov. Likvidácia takéhoto odpadu
bola veľkou záťažou na rozpočet
odpadového hospodárstva mesta.
Nespravodlivé bolo, keď ju solidárne platili všetci občania v poplatku
za odpad.
Ako to vlastne s tým šetrením
je? Poďme počítať. Pre objektívnosť budeme porovnávať 2 scenáre
v súčasných nákladoch – 1. keby sa
nič nezmenilo a pri cintorínoch by
ostali VKK, 2. súčasný stav – stojiská obsahujúce nádoby na separovaný zber a zmesový komunálny
odpad.
Ako príklad si zoberme jednu z
najproblémovejších lokalít – Zvonový vŕšok:
4.str.

Foto: M. Veverka

Separovaný zber na cintorínoch – úspora peňazí občanov

Separácia odpadov šetrí naše peňaženky

Internet môže byť aj sociálny
V prvej etape prídu na rad sociálne odkázané rodiny, ktoré majú školopovinné deti
Počítače a internet sú však
nielen zdrojom zábavy, ale
aj informácií, vzdelávania,
pracovných príležitostí. Dnes
je bežné, že školy zavádzajú
internetové žiacke knižky, texty školských učebníc sa z kníh
presúvajú na internet.
Mestá (medzi nimi aj to naše)
pripravujú "elektronickú samosprávu" - e-government - to jest
elektronické služby, prostredníctvom ktorých môžu občania
vybavovať bežné veci a žiadosti
z pohodlia domova, nemusia ísť
opakovane na "úrad" aby vybavili

bežnú, jednoduchú agendu. Cez
internet je možné objednať sa k lekárovi, či podať daňové priznanie.
Internet už nie je technický výkrik,
módna vlna, už je bežná súčasť života a bude tomu tak viac a viac.
V Banskej Štiavnici a okolí však,
bohužiaľ, žije mnoho rodín, ktorých sociálna situácia je a ťaživá,
že zabezpečenie stravy, bývania a
iných základných životných potrieb je problémom, z ktorého sa
nevedia alebo nemôžu vymaniť.
Počítač a internet je pre tieto rodiny luxus, ktorý si nemôžu dovoliť.
Mnohé z týchto rodín majú malé

deti, nejedno z nich je šikovné,
snaživé, ale jeho rodičia mu kvôli
sociálnej situácii nemôžu poskytnúť už dnes bežné vymoženosti
doby, akými je domáci počítač s

pripojením na internet.
Vďaka iniciatíve niekoľkých organizácií - firiem i neziskových in4.str.
štitúcií sa ...
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Oznamy
Mesto Banská Štiavnica
ponúka na prenájom:
Objekt kotolne na Ul. Budovateľská 19 ( časť Povrazník) v
Banskej Štiavnici, vedený v KN
pre k. ú. Banská Štiavnica na LV
č. 1 ako súp. č. 1686, postavený
na p. č. C-KN 1670 v Banskej
Štiavnici.
Podlahová plocha: 13,7 x 10,3,
t.j. 141 m2 a pozemok 1731 m 2.
Výška priestoru: 4,70 m.
Stavba je napojená na vodu,
kanalizáciu, plyn a elektrickú
energiu.
Bližšie informácie: MsÚ, odd.
právne a správy majetku, tel.
6949637, 0905413945, e-mailmajetok@banskastiavnica.sk

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie
Oznamujeme vám, že od
25.11.2010, 07.30 do 25.11.2010,
16.00 bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu
údržby el. zariadenia. Bez el.
energie bude v B. Štiavnici Ul.
Starozámocká, časť Námestia
svätej Trojice.
Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Poďakovanie mestským
policajtom
V piatok 12.11. sme s priateľmi „kávičkovali“ v caffébare U
archanjela, keď do miestnosti
vstúpili mestskí policajti. Nejaký nešťastník zaparkoval priamo na pre nich vyhradenom a
vyznačenom mieste. Policajti
nielenže veľmi priateľsky vyzvali
previnilca, aby preparkoval, ale
dokonca mu ukázali miesto, kde
si auto môže bez ujmy odstaviť.
Nepoznáme po mene toho pána
policajta s briadkou, ale nebolo
to prvýkrát, čo sme si ho všimli.
Inokedy radil turistom, kam majú
odstaviť auto a odporučil im neďalekú vyhliadku na mesto. Rád
by som mu poďakoval za jeho
prístup nielen ako Štiavničan a
motorista, ale aj ako podnikateľ v
cestovnom ruchu. Takýto prístup
robí dobré meno Štiavnici a dobré meno je tá najlepšia reklama.
Robert Kollár, bytovanie Klinger
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Mestská polícia
informuje

Výberové konanie
Domov MÁRIE, Ul. Špitálska 3, 969
01 Banská Štiavnica
Názov a sídlo zriaďovateľa: Banskobystrický samosprávny kraj,
Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, Námestie SNP č.23, 974 01
Banská Bystrica
vyhlasuje podľa ustanovenia
§5 zákona NR SR č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami č.
2/2008/0SVaZ BBSK výberového
konania na miesto vedúcich zamestnancov a sociálnych pracovníkov
VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu sociálny pracovník
na zastupovanie počas PN, následnej MD a RD s predpokladaným nástupom 15.12. 2010
Žiadosť o účasť na výberovom
konaní môžu podať záujemcovia
spĺňajúci nasledovné podmienky:
Bezúhonnosť – výpis z registra
trestov
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie I. alebo II.
stupňa, smer: sociálna práca
špecializácia: najmä sociálna
práca, potom sociálna pedagogika
Osobnostné predpoklady sociálneho pracovníka
Ostatné zručnosti: flexibilita,
kreativita, samostatnosť, spoľahlivosť, tímová práca, orientácia na
klienta a dosiahnutie výsledkov,
dobré komunikačné zručnosti,
vedomosti z oblasti manažérstva
kvality (ISO, CAF)
PC zručnosti: Microsoft Word,

Microsoft Excel, Power- Point,
NET( e-mail, www)
Prax v príslušnom odbore minimálne 3 roky
Zdravotnú spôsobilosť na prácu,
ktorú má vykonávať
Zoznam potrebných dokladov:
žiadosť o účasť na výberovom konaní, výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace, overená
fotokópia dokladu o najvyššom
ukončenom vzdelaní, štruktúrovaný životopis, motivačný list, doklady o absolvovaných kurzoch a
výcvikoch.
Projekt vo vzťahu k výkonu práce ( sociálna práca) – rozsah strán
max. 3 strany
- Referencie od posledných zamestnávateľov
- Písomný súhlas uchádzača s
použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi treba zaslať
alebo osobne doručiť v zalepenej
obálke do 30.11..2010 na adresu:
DOMOV MÁRIE 969 01 Banská
Štiavnica, Ul. Špitálska 3, na obálke s označením „ Výberové konanie“.
Pre podanie prihlášky je rozhodujúca pečiatka
pri osobnom doručení úradná
pečiatka na sekretariáte Domova
MÁRIE
pri podaní poštou – potvrdenie
pošty o podaní
Po tejto lehote nebude prihláška
akceptovaná
Kontakt : 045/ 6921 366 – 367, 401
PhDr. Viera Chladná
riaditeľka Domova MÁRIE

Foto: M.Kríž
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Slávnostné prijatie zlatých, strieborných a bronzových darcov Jánskeho
plakety

Dňa 12.11.2010 o 09.00 hod.
hliadka MsPo poskytla súčinnosť
na základe žiadosti pracovníčky
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad
Hronom pri spisovaní osôb, u
ktorých je možné riziko výskytu
žltačky.
Dňa 13.11.2010 bola hliadka
MsPo požiadaná OO PZ v Banskej Štiavnici o spoluprácu pri
bitke na Šobove. Vec je v riešení
OO PZ.
Dňa 14.11.2010 o 22.00 hod.
bola hliadka MsPo privolaná na
Ul. Budovateľská, kde pri sociálnej bytovke ležal na zemi neznámy muž. Hliadka MsPo po
príchode na miesto zistila, že ide
o M.M. z Banskej Štiavnice, ktorý
bol pod vplyvom alkoholických
nápojov. Priestupok bol riešený v
zmysle zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Náčelník MsPo
JUDr. Dušan Lukačko

Úcta k starším môže
vyzerať aj takto
Poslednú októbrovú stredu
popoludní bolo v materskej škole
na Mierovej ulici veselo – rodičia
a starí rodičia sa mohli presvedčiť na vlastné oči a uši, ako sa ich
ratolestiam, vnukom a vnučkám
darí. A veru mohli byť spokojní.
Videli kde sa deti učia, posadali
si na maličké stoličky, dozvedeli
sa o tom, ako dedko ťahal repu,
videli, ako sa Červená čiapočka
rozprávala s vlkom, vypočuli si
ľudové pesničky, básničky, videli
tančeky a malé mažoretky.
Ďakujeme pani učiteľkám a celému kolektívu v materskej škole
na Mierovej ulici za toto vydarené podujatie. Ďakujeme aj za to,
ako na výbornú svoju namáhavú
prácu zvládajú.
Ďakujeme – rodičia a starí rodičia.
(Alica Zerolová, Mierová 10, 96901
Banská Štiavnica)
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Poďakovanie za spoluprácu
Vážený pán primátor
rád by som poďakoval Vám, Vašim spolupracovníkom a občanom
mesta Banská Štiavnica za spoluprácu pri príprave a realizáciu
programu Ich Veličenstiev nórskeho kráľa Haralda V. a jeho manželky kráľovnej Sonje, ktorí v sprievode prezidenta SR Jeho Excelencie
Ivana Gašparoviča s manželkou
Sylviou v rámci oficiálnej návštevy Slovenskej republiky zavítali
do Vášho mesta. Chcel by som
pri tejto príležitosti oceniť vysokú
úroveň prijatia, jeho bohatosť a
Váš profesionálny prístup. Vzácni
nórski hostia sa v Banskej Štiavnici

cítili naozaj dobre a nešetrili slovami chvály. Zaujali ich architektonické skvosty Vášho historického
mesta i srdečnosť Štiavničanov.
Vážený pán primátor, som presvedčený, že tento veľmi dobrý
dojem, ktorý Vaše starobylé mesto
zanechalo, je výsledkom dlhodobej
obetavej práce Vás, vedenia mesta,
ako aj všetkých jeho občanov. Najmä v poslednom období sa v Štiavnici urobilo veľmi veľa, či už pri
obnove jedinečných architektonických a technických pamiatok, ale
aj pri budovaní príjemného kultivovaného prostredia. Vďaka Vašim
aktivitám, ktoré najmä v letnom

období organizujete, mesto ožilo,
stalo sa príťažlivým aj pre mnohých slovenských a zahraničných
turistov a právom patrí medzi
najkrajšie mestá našej vlasti. Ešte
raz Vám, vážený pán primátor, ďakujem za dôstojnú reprezentáciu
mesta Banskej Štiavnice a v širšom
kontexte i Slovenskej republiky.
Želám Vám veľa úspechov pri napĺňaní ďalších smelých plánov na
rozvoj Vášho mesta v prospech Vašich spoluobčanov.
S pozdravom
Ing. Peter PRIPUTEN, Ph.D.
riaditeľ odboru protokolu
Kancelárie prezidenta Slovenskej
republiky

Mimoriadne zasadnutie MsZ
Na žiadosť poslancov primátor mesta Pavol Balžanka 10.
novembra zvolal mimoriadne
zasadnutie MsZ. Jeho hlavným bodom bolo nakladanie s
majetkom mesta prenajatým
mestským spoločnostiam.
Po dlhej a búrlivej diskusii a
výmene názorov poslanci MsZ
prijali toto uznesenie:

1. Žiadame hlavného kontrolóra
mesta o vykonanie kontroly v spoločnosti Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica, so zameraním na
a/ kontrolu finančných operácií
na účtoch spoločnosti a na účtoch
spoločenstva vlastníkov bytov za
mesiace september, október a november 2010.
b/ kontrolu uzavretých zmlúv v

obchodnom a neobchodnom styku za mesiace september, október a
november 2010.
Hlavný kontrolór predloží správu o kontrole na najbližšie zasadnutie MsZ.
Na tomto zasadnutí bola 100%
účasť poslancov.
ŠN

Projekt ViTo úspešne odštartovaný

Cieľom podujatia bolo prostredníctvom prezentácie a následnej
neformálnej diskusie predstaviť
projekt zaoberajúci sa revitalizáciou historického centra mesta.
Projekt zameraný na spoluprácu
krajín a regiónov juhovýchodnej
Európy predstavil Marc Wagemakers zo spoločnosti Baten & Partners Slovakia, ktorá projekt ViTo
manažuje. Prezentáciu, po ktorej
nasledovala diskusia spojená s malým občerstvením, si so záujmom
prišlo pozrieť približne tridsať ľudí.
Red

Foto: ZT

Dňa 3. novembra 2010 sa v
popoludňajších hodinách uskutočnilo v priestoroch Kultúrneho centra otváracie stretnutie k
projektu „Integrovaný mestský
rozvoj vitálnych historických
miest ako regionálnych centier
v Juhovýchodnej Európe“, tiež
známeho pod skratkou ViTo.
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Polícia informuje

Poškodzovanie verejno-prospešnej cudzej veci
Neznámy
páchateľ
dňa
25.09.2010 v čase od 22.00 do
23.00 hod. nezisteným predmetom a spôsobom rozbil sklenené výplne na budove Strednej
odbornej školy na Ul. Špitálskej
a na budove internátu na Ul. Budovateľskej v Banskej Štiavnici,
čím spôsobil BB SK v Banskej
Bystrici škodu vo výške 330€.
Uvedené konanie naplňuje skutkovú podstatu prečinu poškodzovanie cudzej veci podľa §
244 ods.1 tr. zákona, za čo hrozí
trest odňatia slobody do 1 roka.
Akékoľvek poznatky sú vítané na
známom čísle 158.
Krádež OMV
V dobe od 11.11 do 12.11. 2010
na Ul. Špitálskej Banskej Štiavnici z parkoviska pred budovou
Strednej odbornej školy obchodu
a služieb odcudzil neznámy páchateľ OMV VW pasat TEČ TO
050BR šedej metalízy, čím majiteľovi vozidla spol. VB leasing v
Bratislave spôsobil škodu vo výške 10 000 €. Ďalej vo vozidle sa
nachádzala reťazová motorová
píla Stiel a pracovné oblečenie ,
ktoré boli iež odcudzené ku škode AK z Topolčian vo výške 850€.
Doposiaľ neznámy páchateľ sa
dopustil trestného činu podľa
§212 osd.2 písm. a ods.3 písmena a trestného zákona, za ktorý
mu hrozí trest odňatia slobody
vo výške tri až desať rokov. Anonymita poznatku k uvedenému
skutku je zaručená na známom
čísle 158.
Riaditeľ
Odboru poriadkovej polície
plk. JUDr. Gejza Volf

Podporte svojím hlasom
naše mesto!

Projekt Vito úspešne odštartoval

Ešte stále môžete hlasovať (do
konca novembra) za obnovu a
reštaurovanie vežových hodín
Starého zámku vo verejnom internetovom hlasovaní v programe Nadácie VÚB Poklady môjho
srdca na stránke www.vub.sk/
hodiny.
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AKTUALITY

Nemocnica vyšla v ústrety
postihnutým občanom

Osud niekedy poriadne zamieša karty v osudí života. Nevieme
dňa, ani hodiny, kedy sa rozhodne zvrátiť smer cesty, po ktorej
sme rozbehnutí, úplne iným
smerom. Nemoc, nehoda, úraz,
či narodenie postihnutého dieťaťa. Žiaľ, aj toto sa ľuďom niekedy
stáva.
Rodičia detí z OZ Margarétka
by mohli o tom dlho rozprávať.
Denne zápasia s mnohými problémami. Fyzickými, psychickými,
architektonickými…Predstavme
si len takú samozrejmosť, akou
je bežné vykonanie fyziologickej
potreby človeka. Aj my, mobilní
občania, máme niekedy problém dopátrať sa ku kľúčom od
pevnosti zvanej ,,toaleta“, alebo
s prekonaním jej ,,hygieny“. V
takých chvíľach sa aj minúta stáva pojmom relatívnym. Telesne
postihnutý človek musí navyše
riešiť aj počet a výšku schodov,
šírku vchodovej zárubne, rozlohu
miestnosti na otočenie invalidného vozíka, pomocné úchytné
prvky vedľa toalety, atď. Takéto
sociálne zariadenia by už mali
byť v dnešnej dobe úplnou samozrejmosťou. Žiaľ, často sa na ne
pri projektovaní budov zabúda,
a preto členovia OZ Margarétka ďakujú vedeniu Nemocnice s
poliklinikou v Banskej Štiavnici,
že podporilo požiadavku zriadenia bezbariérového WC na
prízemí našej nemocnice. Toto je
umiestnené hneď vedľa vchodu
k lôžkovej časti gynekologického oddelenia, otvorené od rána
do 16.00 hod. počas pracovných
dní. Počas víkendu vám kľúč veľmi ochotne poskytnú na gynekologickom oddelení.
Možno si poviete, že jedna lastovička leto nerobí. Ale ktovie,
možno po príklade ústretového
prístupu vedenia nemocnice pribudnú aj ďalšie, a aj keď nezvrátia
neúprosný osud postihnutého
pacienta, odbúrajú mu z cesty
aspoň jednu veľkú bariéru. Ďakujeme.
OZ Margarétka
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Separáciou na cintorínoch šetríme
1.str. Na Zvonovom vŕšku boli
2 VKK, ktoré sa vyvážali 2 krát do
týždňa, teda 208 krát do roka. Vývoz jedného VKK, ktorý má priemerne 1,5 t odpadu, vrátane manipulácie, prepravy na prekládku
a likvidácie odpadu, pri dnešných
cenách stojí 76 €. Ak sa ich ročne
zo Zvonového vŕšku vyviezlo 208,
celkové náklady by boli 15 808 €/
rok.
V súčasnosti sú na Zvonovom
vŕšku 2 kontajnery na zmesový komunálny odpad s objemom 1 100
l ako súčasť stojiska na separovaný
zber. Vyvážajú sa raz týždenne, celkom 0,66 t odpadu. Stojisko je súčasťou zvozovej linky, preto pre ich
vyprázdnenie nemusí prísť zvlášť
vozidlo. Náklady na likvidáciu odpadu sú ročne 921 €. Okrem toho
raz týždenne sa zbiera zo všetkých
cintorínov odpad, ktorý je mimo
kontajnerov. Keďže máme 8 cintorínov, na Zvonový vŕšok rátajme
1/8 týchto nákladov, čo je ročne
753 €. Keď to zrátame, v súčasnosti
nás stojí zneškodňovanie komunálneho odpadu 1 674 €/rok.

Porovnaním oboch scenárov
môžeme vypočítať úsporu: 15 808
€/rok – 1 674 €/rok = 14 134 €/rok.
Takže odstránením veľkokapacitných kontajnerov a ich výmenou
za stojiská na separovaný zber na
Zvonovom vŕšku Mesto Banská
Štiavnica ušetrilo cca 14 000 € ročne (420 000 Sk/rok).
Na ostatných cintorínoch bolo
po jednom VKK, väčšinou sa vyvážali raz týždenne, niekde raz za 2
týždne. Ak uvažujeme priemerne 1
VKK týždenne z každého cintorína
v Banskej Štavnici, celkové náklady
by predstavovali cca 31 500 €/rok.
V súčasnosti sú náklady na zvoz
zmesového komunálneho odpadu
z cintorínov cca 7 000 €/rok.
Takže ročná úspora, ktorú prináša separovaný zber na cintorínoch,

predstavuje v rámci celej Štiavnice
cca 24 500 € (takmer trištvrte milióna Sk).
Samozrejme, separovaný zber na
cintorínoch stále dosahuje nízku
kvalitu, o tom som tu už písal niekoľkokrát. Vo farebných nádobách
sa stále nachádza veľa toho, čo tam
nepatrí. Ale aj tak je úspech, že sa
podarilo postupne zmeniť rokmi
zaužívané stereotypy ľudí vyvážať odpad k cintorínom. Výrazne
tomu pomohol aj kamerový systém
na najkritickejších miestach – napr.
Zvonový vŕšok. Občania sa čoraz
viac zbavujú svojich objemných a
stavebných odpadov legálnou cestou, prostredníctvom zberného
dvora. Pri cintorínoch už býva poriadok. Ďakujeme.
Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

Internet môže byť aj sociálny
1.str. v Štiavnici rozbieha
projekt, ktorý ponúkne internet
aj chudobným rodinám, ktorým
hmotná núdza toto neumožňuje.
V prvej etape prídu na rad sociálne odkázané rodiny, ktoré majú
školopovinné deti. Prednosť tak
dostanú tí, pre ktorých je internet
zdrojom informácií pre vzdelávanie. Deti, ktoré dnes nie sú počítačovo gramotné, majú veľmi malú
šancu získať ďalšie vzdelanie a nájsť
si v budúcnosti trvalú prácu.
Maďarský partner - nadácia
Szociális Internet Szolgáltató Nonprofit Kft, ktorá tento koncept a
materiálnu pomoc projektu do
Štiavnice priniesla, má s prekonávaním "digitálnej priepasti" pre
chudobné rodiny bohaté skúsenosti. V najchudobnejších oblastiach Maďarska doposiaľ zabezpečili "sociálny internet" pre viac
ako 2000 domácností, a projekt sa
ukazuje ako veľmi úspešný.
Pre zabezpečenie objektívnosti
výberu rodín, ktoré dostanú sociálny internet ako prvé, boli oslovené vedenia všetkých základných
škôl v Banskej Štiavnici s prosbou,

aby identifikovali po 10 sociálne
znevýhodnených rodín, ktorých
deti navštevujú základnú školu a
majú dobré študijné výsledky. Je
totiž dôležité v prvom rade odmeniť rodiny, ktorých sociálna situácia nie je jednoduchá, no napriek
tomu venujú svojim školopovinným deťom veľa pozornosti a tie
ukazujú v škole dobré výsledky.
Na základe promptnej reakcie vedení škôl prebehli v týchto školách
stretnutia s pozvanými rodičmi,
na ktorých zástupcovia uvedených
rodín ocenili takúto aktivitu a prejavili záujem o čo najskoršie zapojenie do projektu.
Pokiaľ sa tento koncept poskytovania sociálneho internetu v Banskej Štiavnici ukáže ako úspešný,
budeme postupne pripájať aj ďalšie domácnosti, ktoré sú sociálne
odkázané a nemajú existujúce pripojenie na internet, a to aj domácnosti, v ktorých žijú dôchodcovia.
Pre posúdenie Kritériá pre rodiny uchádzajúce sa o poskytnutie
sociálneho internetu je nutné vyplniť registračný list, v ktorom žiadateľ deklaruje nasledovné kritériá:

Všetci žiadatelia:
• nesmú mať v domácnosti internetové pripojenie od komerčného operátora
• musia spĺňať aspon jedno z
nižšie uvedených kritérií:
Rodiny, so zdravotne postihnutým dieťaťom, ktoré dostáva
príspevky na podporu náhradnej
starostlivosti o dieťa
Rodiny v ktorých žije/žijú osoba/osoby, ktorý/é pravidelne dostáva/dostávajú sociálnu podporu
Rodiny, kde príjem na jednu
osobu nepresahuje sumu 100 EUR
/mesiac
Rodiny, kde okrem uvedených
dostávajú inú pravidelnú sociálnu
starostlivosť
Rodiny, kde jeden, alebo obidvaja živitelia rodiny sú nezamestnaní
Pokiaľ máte záujem o získanie
viac informácií, či o účasť v projekte, využite nižšie uvedené kontakty:
Marek Kapusta, Development Services s.r.o. , Akademická 2, Banská
Štiavnica 96901, e-mail: development.services@gmail.com
tel:
0911470777
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Deklarácia o založení Oblastnej organizácie

Mali sme tú česť privítať vzácnych
hostí, ktorí nám prišli zablahoželať,
vysloviť podporu a ktorí prisľúbili
pomôcť: poslanec NR SR Miroslav
Číž, štátny tajomník MF Vladimír
Tvaroška, generálny riaditeľ sekcie
CR ministerstva dopravy Július Hudec, generálny riaditeľ Slovenskej
agentúry pre CR Peter Belinský,
výkonný riaditeľ Klastra Liptov Ján
Gemzický a Michael Meyer, zo Svetovej turistickej organizácie UNWTO. Balkón Hotela Grand praskal
vo švíkoch, keďže na podujatie prišlo viac ako 80 ľudí. Priznávame, že
takú návštevnosť sme ani nečakali.
Na Konferencii sme videli prezentáciu pána Gemzického z Klastra
Liptov, organizácie pre rozvoj turizmu, ktorá vznikla v roku 2007. Napriek tomu, že turizmus na Slovensku je silne postihnutý krízou, im sa
darí: oproti minulému roku narástla
návštevnosť o 4% a vďaka záujmu
hostí dokázali zvýšiť priemernú cenu
za ubytovanie. (Priemerná cena za
ubytovanie je o 5 EUR vyššia ako v
Štiavnici a okolí) Lepšie ako minulý
rok sa darilo všetkým, najviac však
vďaka spoločným balíčkom a marketingovým akciám profitovali členovia združenia. Pán Gemzický vidí
za úspechom spoluprácu všetkých v
duchu hesla „Spoločne sme silnejší“,

Foto: L. Lužina

Konferenciou k založeniu OOCR
sa po viac ako ročnej príprave
uzavrela prípravná etapa projektu založenia organizácie pre
rozvoj turizmu v štiavnickom
regióne. Deklaráciu, že spolu
založia Oblastnú organizáciu
cestovného ruchu, na konferencii podpísalo 13 obcí, 34 privátnych subjektov a 4 organizácie.

Na konferencii sa zúčastnili: Pavol Balžanka, primátor, Miroslav Číž, poslanec NR SR, Vladimír Tvaroška, štátny tajomník MF, Július Hudec, generálny
riaditeľ sekcie CR MDVRRCR, Peter Belinský, generálny riaditeľ Slovenskej
agentúry pre CR, Michael Meyer, Svetová turistická organizácia UNWTO
profesionálne vedenie organizácie a
aktivitu každého člena.
V prezentácii mesta sme mohli
vidieť zhrnutie aktivít, ktoré viedli
k podpisu Deklarácie a ktorá je míľnikom na ceste k profesionálnemu
a komplexnému riadeniu rozvoja
turizmu na Štiavnicku. Organizácia
vznikne začiatkom roku 2011, v prvej etape pokryje štiavnický okres a
obce Hodruša-Hámre, Sklené Teplice a Vyhne. Bude združovať obce,
podnikateľov a rôzne organizácie,
ktoré svojou činnosťou ovplyvňujú
turizmus (múzeá, políciu, Mestské
lesy...). Organizácia bude financovaná z členských príspevkov obcí a
podnikateľov, bude však postupne aj
sama zarábať. Na prvé tri roky práce
získalo mesto „štartovné“ v podobe projektu vo výške 285 000 EUR,
ktoré pôjdu na spoločnú propagáciu
regiónu, marketing a podujatia na
rozšírenie sezóny. Aby bol začiatok
čo najúčinnejší, pri vzniku organizácie nám bude radiť Michael Meyer zo Svetovej turistickej organizácie
(UNWTO), ktorý sem chodí každé
dva mesiace. Mimochodom, Banská

Štiavnica využíva takéto poradenstvo ako jediná na Slovensku.
Predposledným bodom programu bola diskusia so vzácnymi
hosťami. Otázky kládlo publikum.
Hostia pochválili aktivitu mesta,
Združenia turizmu a podnikateľov
pri zakladaní OOCR. Niekoľkokrát
potvrdili svoj záujem všemožne
podporiť naše snahy, a zdôraznili,
že aktivita musí vychádzať od nás.
Myslíme si, že pozitívna atmosféra
stretnutia plne potvrdila, že Štiavničania si sú toho vedomí.
Na koniec Konferencie prítomní
zástupcovia obcí, podnikateľov a
organizácií podpísali Deklaráciu, že
spolu založia Oblastnú organizáciu
pre riadenie cestovného ruchu a toto
rozhodnutie oslávili slávnostným
prípitkom. Bolo Martina a vonku
bol krásny, na november nezvykle
teplý deň. Ako povedal v priateľskej
debate jeden z prítomných: Myslím,
že dnes píšeme históriu a ja budem
raz môcť vnukom povedať „vtedy
som bol pri tom“. Našťastie, dátum
11.11.2010 sa ľahko zapamätá...
Igor Kuhn, projektový manažér

Úprimné poďakovanie
Od 2.sept.2010 sa v Banskej
Štiavnici zriadila elokovaná trieda
praktickej školy pre žiakov, ktorí
nezvládnu prípravu v odbornom
učilišti. Nemalý podiel na vytvorení
tejto triedy majú aj rodičia žiakov,
ktorí chceli, aby sa ich deti ďalej
vzdelávali, a tak sa lepšie integrovali v spoločnosti. Mrzí ma však,
že niektorí rodičia nedali svoje deti
ďalej vzdelávať, napriek tomu, že
boli do tejto školy prijaté a vytvorili
sa všetky podmienky na zriadenie

elokovanej triedy. K vyučovaciemu
procesu sú potrebné aj dobré materiálne podmienky, ktoré sa nie vždy
a hneď podaria škole zabezpečiť.
Preto veľmi pozitívne hodnotím
záujem funkcionárov mesta Banská
Štiavnica, ktorí sa rozhodli materiálne pomôcť tejto triede.
Za pomoc ďakujem primátorovi
mesta Banská Štiavnica Mgr. Pavlovi Balžankovi a viceprimátorovi
mesta Ing.Jurajovi Čabákovi. Tiež
sa chcem poďakovať pani poslan-

kyni MsZ Helene Koťovej, ktorá
oslovuje ďalších sponzorov a je
nápomocná pri riešení všetkých
vzniknutých problémov.
Nie som obyvateľkou tohto mesta a doteraz som sa nestretla s takou
pomocou a ústretovosťou zo strany
predstaviteľov mesta. Veľmi si vážim takúto pomoc. Preto ešte raz:,,
Ďakujem Vám a prajem veľa zdravia a pracovných úspechov.
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Oznámenie
Živena, spolok slovenských
žien v Banskej Štiavnici sa rozhodol pripraviť Prvý vianočný bazár použitého i nového ošatenia,
obuvi a hračiek. Dovoľujeme si
preto, milé dámy, osloviť Vás pri
príležitosti blížiaceho sa konca
roka a s tým spojenou prípravou
Vianočného bazáru. Prosíme Vás,
pomôžte sebe aj tým, čo mali
možno menej šťastia a prineste
veci, ktoré už nepotrebujete, príp.
sú pre Vás nadbytočné do nášho
bazáru. Sebe pomôžete tým, že
prevetráte svoje skrine a zásuvky a iných možno potešíte. Ide o
šatstvo aj detské, musí byť čisté
a použiteľné, čiapky, šály, obuv,
rukavice, hračky, obrusy, výšivky, či bižutériu. Tieto Vami odovzdané predmety ponúkneme na
predaj za symbolické ceny. Zber
uvedených vecí bude dňa 22. a
23.11.2010 od 10,00 hod. do 16,00
hod. v Kultúrnom centre, bývalé
Katolícke gymnázium, 1. posch.
Samotný bazár bude v dňoch
10. a 11.12.2010 od 10,00 – 16,00
hod. tiež v priestoroch Kultúrneho centra. O konaní sa ešte dozviete opakovane v ŠN. Získané
finančné prostriedky budú použité na organizovanie rôznych
kultúrno-spoločenských akcií pre
občanov nášho mesta i regiónu.
Živena sa teší na spoločenské akcie pre občanov nášho mesta i regiónu. Živena sa teší na spoločné
stretnutia.
Za Vašu pomoc pri uskutočnení tejto akcie sa tešíme, pekne
ďakujeme a veríme, že aj Vaším
pričinením možno urobíme radosť a pomôžeme tým, ktorí to
potrebujú. Ďakujeme!
Výbor Živeny

Poďakovanie
OZ Túlavá labka ďakuje pánu
PETROVI ERNEKOVI za dlhodobú spoluprácu a pomoc pre
opustené zvieratká bez domova,
pre našich štvornohých priateľov,
ktorí nemali v živote veľa šťastia.
Nevedia si pomôcť sami, preto potrebujú pomoc od ľudí, ktorým na
tom záleží.
Viac info. o našich zverencoch
nájdete na www.tulavalabka.sk.

Ďakujeme!, V. Michalská
Mgr.Margita Pastorková

OZ Túlavá labka
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AD: 28. 10. 2010 – Významný deň pre Štiavničanov, ŠN č. 40
Absolútne súhlasím s titulkom
autorky tohto príspevku, no
skromne si dovolím poopraviť podtitulok tohto článku,
citujem: „Obidva vzácne páry
pricestovali do mesta o 10,30
priamo na futbalový štadión
tromi helikoptérami“ – koniec
citátu. Keďže spolu s priateľmi
som bol na inkriminovanom
mieste už od 9,30 hod., dovolil
by som si na základe videného
poopraviť túto informáciu.
Laikovi sa to možno bude zdať
bezvýznamné, no historici
túto informáciu (snáď) ocenia.
Takže: 1. vrtuľník pristál na
ploche štadióna približne o 10,15
hod., vystúpilo z neho asi 20 členov sprievodu nórskeho kráľovského páru. 2. vrtuľník dosadol
na trávnik tunajšieho štadióna
približne o 10,30 hod, a z neho vystúpil spomínaný nórsky kráľovský
pár. Po ich odchode do mesta, až o
cca 15 min. pristál na štadióne tretí vrtuľník, ktorý do nášho mesta
priviezol prezidenta SR s manželkou a sprievodom. Takže tu je rozpor s podtitulkom autorky, keďže
opäť citujem: „obidva vzácne páry
pricestovali do mesta o 10,30 hod
priamo na futbalový štadión tromi
helikoptérami.“
A ešte by som si dovolil jednu
poznámku. Neviem, kto pripravoval scenár príchodu nórskeho
kráľa a slovenského prezidenta na
štadión v B. Štiavnici, no napriek
peknej účasti obyvateľov nášho
mesta i okolitých obcí mi tu chýbala jedna vec – moderátor. Diváci (napriek slušnému ozvučeniu
štadióna) neboli informovaní, kto

priletel 1. vrtuľníkom, kto vystúpil
z 2. vrtuľníka, kedy a či vôbec priletí prezident, keďže medzi ľuďmi
sa rozšírila informácia, že prezident už v meste je. Takže po odchode nórskeho kráľovského páru
polovica divákov odišla, keďže nevedeli, že prezident priletí neskôr.
A popritom stačilo tak málo, dať
do ruky mikrofón človeku, ktorý
by nielen informoval divákov o
dianí na štadióne, ale možno i srdečne privítal napr. nórsky kráľovský pár pri jeho prvom vstupe na
banskoštiavnickú pôdu, či neskôr
prezidenta s manželkou.
Dúfam, že za tieto postrehy sa
nikto neurazí, naopak, kompetentní sa v budúcnosti vyvarujú
takýchto nedostatkov, aby sme
nabudúce privítali na našej pôde
ďalších významných hostí. K spokojnosti nielen ich, ale aj občanov,
ktorí ich prídu pozdraviť.
Roman Kuruc

Odpoveď:
AD: 28.10. 2010 – Významný deň
pre Štiavničanov, ŠN č.40
Vážený pán Kuruc,
Dovolím si reagovať na Váš príspevok ako jeden z organizátorov
návštevy niekoľkými vetami. Teším
sa z takého obrovského záujmu o
túto návštevu z Vašej strany, že ste
na futbalovom štadióne čakali na
príchod obidvoch párov už hodinu
pred ich avizovaným príchodom, a
azda aj táto skutočnosť takmer hodinového čakania sa podpísala pod
Vašu miernu nespokojnosť. Odcitovali ste krátky výňatok z môjho
záverečného príspevku, ktorý je
však iba sumarizáciou programu
celej návštevy a nie palubným

denníkom uvádzajúcim presné
časy a aktivity počas nich. Je obdivuhodné, že ste si zapísali presné
časy príchodov jednotlivých vrtuľníkov a vo svojom nadšení aj určite
nájdete niektorých historikov, ktorí tomuto 15 minútovému rozdielu
budú venovať patričnú pozornosť.
Ja osobne pokladám tento časový
údaj za nepodstatný v kontexte
dejín, keď uvážime, že naposledy
sa takáto vzácna panovnícka návšteva objavila v Banskej Štiavnici v
roku 1852 – František Jozef I (nezahrnujem sem monacké knieža
Alberta v roku 2003). Som pevne
presvedčená, že každému čitateľovi je jasne, že pristátie všetkých
troch vrtuľníkov naraz by bolo na
našom futbalovom štadióne viac
ako problematické z priestorových
i bezpečnostných dôvodov. Nemôžem tiež neupozorniť na dôležitý
fakt: takéto návštevy sa organizujú
v úzkej spolupráci s relevantnými
kanceláriami, v tomto prípade s
Kanceláriou prezidenta a s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva.
Spôsob príchodu obidvoch delegácií závisel od počasia, preto nebol
príchod delegácií na futbalový štadión predostretý občanom mesta
ako súčasť oficiálneho programu,
ale iba ako informácia. Ľudia, ktorí sa rozhodli prísť vítať delegácie
na futbalový štadión, vopred so
mnou tento krok konzultovali, aby
sa uistili, či má zmysel tam prísť.
Každému z nich som poskytla
rovnakú informáciu, t.j. delegácie
prídu približne v čase od 10 do
10,30, čo však záleží na počasí,
bude možné tam delegáciu vítať,
uvidieť vrtuľníky (o ktoré sa zaujímali predovšetkým menšie deti),

Inzercia

bude potrebné rešpektovať pokyny
polície a ochranky a oficiálna časť
sa začína až na radnici mesta. Súčasťou dohovoru medzi príslušnými kanceláriami a mestom teda
bolo zabezpečiť futbalový štadión
tak, aby na ňom mohli pristáť delegácie a umožniť im plynulý presun
na oficiálnu časť programu. Všetci
organizátori si splnili všetky body
dohovoru do posledného detailu.
Z Vášho príspevku však vyvstáva
ešte aj otázka technická i etická.
Technická: aké ozvučenie by sme
potrebovali na prehlušenie motorov pristávajúcich a odlietajúcich
vrtuľníkov. Vy sám ste boli účastný
pristátia všetkých troch vrtuľníkov
a i nezainteresovaný čitateľ logicky
príde k záveru, že vrtuľník pristál,
vystúpila z neho delegácia a hneď
odletel, čo znamená, že motory
boli stále zapnuté a teda produkovali značný hluk. Je tu však tá
druhá, ešte dôležitejšia otázka,
otázka etická (možno aj viacero):
Nedegradovala by Vami navrhovaná prítomnosť moderátora hovoriaceho do mikrofónu návštevu?
Nevítali sme predsa futbalový, tím,
ale panovnícky a prezidentský pár,
ktorých sa predsa len týkajú iné
spôsoby správania sa a komunikácie vyplývajúce z dodržiavania
protokolu. V prípade Vašich pochybností Vám vrelo odporúčam
konzultovať toto s vyššie uvedenými inštitúciami, ale napr. aj s
ochrankou, ktorá vám zaiste spresní čas pristátia jednotlivých vrtuľníkov, aby ste historikom mohli
poskytnúť úplne presnú, nie iba
približnú informáciu.
PaedDr. Beata Nemcová

18. novembra 2010
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OZNAMY

Spomienka na nežnú revolúciu 1989
Stretli sme sa oﬁciálne po
druhýkrát v 21. ročnej histórii
„nežnej“ v meste, aby sme
veselo i vážne spomínali na
jednu z najvýznamnejších novodobých dejín štátu i mesta.
Spomínať treba, lebo mnohí
vtedy ešte nežili, alebo boli
malými deťmi a mnohí si zas
nepamätajú, či jednoducho
nechcú pamätať.
Vtedy v pamätnom novembri
1989 sme však aj my, Štiavničania,
dali vedieť, že máme predstavu o
ceste a smere, ktorým sa má naša
krajina i naše mesto uberať. Bolo
to úžasné a nadšením predchnuté
obdobie. Robili sme tak spontánne na schodoch svätej Trojice, po
prvýkrát v živote celkom slobodne
a bez strachu. Robili sme tak za
okrúhlymi stolmi. Sloboda nám

dávala krídla a mnohé sme videli
z nadhľadu. Čas ukázal, že pridlho
sme mali hlavy v oblakoch. Zahmlená atmosféra nasledovných
rokov, keď sa písali dejiny, mala
veľa protichodných a protirečivých
činov. Všeobecne zavládla akási
„blbá nálada“ a staré štruktúry sa
začali preberať z omráčenia. Pozícia VPN (Verejnosti proti násiliu)
bola postupne postrkovaná, odstrkovaná, až takmer úplne odsunutá
na okraj politického spektra. Kým
v prvých slobodných voľbách sa
volilo hlavou a srdcom, v ďalších
už len hlavou plnou vášní a negatívnych emócií a neskôr už len
zotrvačnosťou. VPN bola vinná za
všetko, aj za zlé počasie.
Preto je veľmi dôležité ako pre
mladých, tak aj starších súputníkov nášho mesta pripomínať,
že november 1989 nebol nejaký

miestny politický kabaret, ale udalosť, z ktorej následne vznikali projekty, ktoré mestu vydobyli špeciálne postavenie v podobe zákona,
ale i jeho zaradenie do prestížneho
zoznamu Svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO a že sa rodili
už v prvých porevolučných mesiacoch za stolmi aktérov nežnej
revolúcie. A nielen to.
Štiavnica opeknela a rastie do
krásy a významu viac a viac, najmä
však za posledné roky. Som presvedčená, že toto mesto má silný
potenciál v ľuďoch, ktorí napriek
sklamaniam majú vytrvalosť a guráž dvíhať Banskú Štiavnicu vyššie
a vyššie. Patria k nim aj tí, ktorí
mali opäť odvahu pripraviť Štiavničanom spomienkové oslavy jednej z najdôležitejších novodobých
dejinných udalostí tohto štátu i
mesta a ja im za to ďakujem. Mes-

Oznamy
Verejná súťaž
SOŠ
Ľudovíta
Greinera,
E.M.Šoltésovej 5, 969 51 Banská
Štiavnica vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž na prenájom bytových a nebytových priestorov. Bližšie informácie na www.
soulesnickebs.sk a informačnej
tabuli v SOŠ Ľ.Greinera, E.M.Šoltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica.
Masáže
Prevencia a pomoc pri bolestiach svalov a kĺbov JADUZA Aneta Dunová, masáže: klasická,
športová, regeneračno-relaxač-

ná, bankovanie, vákuová banková masáž, reflexná masáž chodidla (pohybový systém, vnútorné
orgány), Kúpele - plaváreň, BŠ,
tel.č.: 0907 236 826
TJ - Sitno - Rekreačný aerobik
Vás pozýva na cvičenie každý utorok a štvrtok, v telocvični ZŠ J. Kollára – Drieňová, od
1830 – 20 00 hod. Zacvičte si s
Ing. Martinou Olhovou, získajte
dobrú kondíciu, načerpajte pozitívnu energiu, vyformujte si
postavu a to všetko pri dobrej
hudbe, s využitím najnovších foriem aerobiku pre každého, bez

ohľadu na vek, kto má rád pohyb
v kolektíve. Info na tel.č.: 0905
236 815

„Ten, kto zostáva v našich
srdciach, bude žiť navždy“.
Dňa 21.11.2010 si pripomíname 2. výročie, keď dotĺklo
srdce nášho milovaného otca,
manžela, starého otca, dedka
Tibora Šubu. Tí, ktorí ste ho
poznali, prosím, venujte mu
tichú spomienku. Ďakujeme!
Rodina Šubová

ta, v ktorom som sa narodila, žijem
a pravdepodobne i umriem. Nerada by som však umrela skôr, než
uvidím najmä historické centrum,
kde som drala svoje detské topánky, opäť klokotať plnokrvným životom, nie však za podpory hlučného parkoviska, ktoré považujem
za najcennejšie a v prenesenom
význame i najdrahšie parkovisko
sveta, obklopené kulisami nádherných, avšak polomŕtvych domov, o
čo sa zaslúžili tragické rozhodnutia bývalých „záchrancov mesta“,
ktorí sa ani dnes neštítia povedať,
že obdobie pred novembrom 1989
bolo obdobím najväčšieho rozkvetu mesta, ako som to nedávno na
stránkach týchto novín čítala. Ja
ho považujem za obdobie totálneho rozvratu. Pamäť mi, vďaka Pánu
Bohu, ešte slúži.
Oľga Kuchtová
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KALEIDOSKOP

Múzeá otváracie hodiny
MÚZEÁ
starý zámok
utorok- sobota 8:00 - 16:00

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

galéria J. Kollára
pondelok - 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,
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Správne rozhodnutie
V predchádzajúcom čísle ŠN
sme informovali rodičov detí
končiacich školskú dochádzku
v ZŠ.
Dnes v našich informáciách pokračujeme. Ak chcete získať viac
informácií o výbere strednej školy,
máte možnosť poradiť sa:
V prvom rade vám odporúčame
zastaviť sa u výchovného poradcu
na základnej škole, ktorú vaše dieťa navštevuje. Výchovný poradca
je pedagóg a plní úlohy školského
poradenstva. Je pripravený odborne vám poradiť, poskytnúť všetky
potrebné a dôležité informácie
týkajúce sa jednak vzdelanostnej
úrovne vášho dieťaťa, jeho predpokladanej voľby povolania, jednak
má k dispozícii štatistické profesijné informácie o tom, na ktorú
školu sa koľko žiakov predbežne
hlási, v akom poradí sa na zvolenej
škole nachádza vaše dieťa a aké sú
jeho študijné výsledky, teda aký je
celkový predbežný záujem o stredné školy, ich študijné a učebné
odbory. Podá informácie napr. o
uplatniteľnosti na trhu práce, pracovných príležitostiach v regióne
a pod. Ponúkne vám možnosti na
zváženie, ktoré povolanie by bolo
najvhodnejšie a kde a v ktorom
meste má zvolená stredná škola
svoje sídlo. Definitívne rozhodnutie je však na vás, vy podpisujete
prihlášku, ktorú výchovný poradca v stanovenom termíne odošle
na zvolenú strednú školu. Ak však
máte záujem aj o odborné karié-

rové poradenstvo, máte možnosť
navštíviť
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
/bývalá pedagogicko – psychologická poradňa/, ktorého jednou
zo základných odborných činností
je aj poskytovanie poradenských
služieb v oblasti kariérového poradenstva. Jeho návštevu vám môže
odporučiť výchovný poradca,
triedny učiteľ alebo sa pre návštevu v centre môžete rozhodnúť aj vy
sami. Použitím adekvátnych techník - dotazníkov, testov, počítačových programov, ktoré vaše dieťa
vyplní, diagnostickým rozhovorom s vami a dieťaťom získate ďalšie informácie, ktoré vám ešte viac
pomôžu zorientovať sa vo výbere
stredoškolského štúdia. Odborní
pracovníci vám pomocou programu „PROFORIENT“ môžu na základe dosahovaných priemerných
známok na vysvedčení alebo na
základe výsledkov dosiahnutých v
testovaní predikovať či simulovať
predbežné poradie a umiestnene
vášho dieťaťa v predprijímačkovom konaní na strednú školu. Samozrejme, stredné školy si určujú
ešte aj doplňujúce vlastné kritériá,
ktoré v konečnom štádiu rozhodovania niekedy konečné poradie
upravia, nie sú to však veľké rozdiely. Výhodou je, že máte možnosť
porovnať dosahované vzdelávacie
výsledky a umiestnenie vášho dieťaťa s ostatnými žiakmi v poradí na
vybranej strednej škole, o ktorú sa

uchádza vaše dieťa. Na základe zistenia máte následne možnosť posúdiť a reálne zhodnotiť šance na
prijatie alebo pouvažovať o výbere
inej strednej školy, kde je šanca na
prijatie väčšia.
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
úzko spolupracuje so strednými
školami, a tak má k dispozícii aj
aktuálne prospekty, letáky a rôzne
informačné materiály o stredných
školách. CPPPaP v Banskej Štiavnici v spolupráci so ZŠ každoročne
v mesiaci november sa so žiakmi
zúčastňuje prezentačného podujatia stredných škôl pod názvom
„STREDOŠKOLÁK“ – servis profesijných informácií pre žiakov 8. a
9. ročníkov základných a špeciálnych základných škôl v Žiari nad
Hronom. Podujatia sa pravidelne
zúčastňuje viac ako 30 stredných
škôl z regiónov Žiar nad Hronom,
Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Zvolen, Prievidza, Žarnovica a
ďalších. Na podujatí máte možnosť
dozvedieť sa, aké učebné a študijné
odbory sa v jednotlivých stredných
školách v školskom roku otvárajú,
zástupcovia stredných škôl vám
vedia povedia predbežné kritériá
na prijatie do školy, zástupcovia
ÚPSVaR informujú o možnostiach
uplatnenia na trhu práce a pod. V
tomto školskom roku sa spomínané podujatie uskutoční dňa 23. novembra 2010 v MsKC v Žiari nad
Hronom.
CPPPaP Banská Štiavnica

múzeum vo svätom antone
utorok - sobota 8.00 - 15.00

Umenie kaligraﬁe

BMP

Študenti SPŠ S. Mikovíniho v B. Štiavnici na japonskom veľvyslanectve

Zatvorené, vstup len pre deň
vopred nahlásené skupiny
(min. 5 osôb)

Pozorný čitateľ Štiavnických novín si určite láme hlavu domnienkami, čo hľadali stredoškoláci na
pôde japonského veľvyslanectva v
jeden nenápadný októbrový utorok r 2010. Hľadali umenie. Presnejšie umenie krásneho písania –
KALIGRAFIE, ktoré si v dnešnej
neosobnej a technikou posadnutej
dobe opäť nachádza cestu k ľuďom.
Kaligrafia a písmo je predmetom
štúdia vo všetkých umeleckých
odboroch v našej škole. Vyučuje
ju Ing. arch. Ivan Hrušovský,kto-

rý skupinke svojich študentov z
odboru konzervovátorské a reštaurátorské práce so zameraním na
papier, knihy a staré tlače dohodol
účasť na workshope japonskej
kaligrafie. Stretnutie prebehlo v
zvláštnej atmosfére písania znakov a obrázkov. Ako všetko, čo
ovládate dokonale, aj umenie kaligrafie predvádzal starý majster s
ľahkosťou génia. Všetci účastníci
worshopu si vlastnoručne vyskúšali písanie znakov na ryžovom
papieri. Dokonca si namaľovali aj

vlastné mená, ktoré v japončine
vyzerajú náramne exoticky.Trpezlivo a s večným úsmevom na tvári
priúčali starému remeslu študentov, ktorí už ku kaligrafii našli cestu. Fotoaparáty cvakali, japonskí
inštruktori chválili , i keď zvládnuť
slovo ODHODLANOSŤ trvalo
takmer hodinu. Posledná spoločná fotografia a presvedčenie, že
japonského majstra s pomocníkmi
musíme pozvať do našej alma mater, ukončili kaligrafickú misiu.
Beata Chrienová
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KINO AKADEMIK
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Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici vás pozýva :
Batoh Mikulášskych prekvapení

Vernisáž výstavy

Týždeň plný zaujímavých prekvapení venovaný deťom, ale aj dospelým, ktorí neprestali byť deťmi.
6.12.2010 Batoh Mikulášskych prekvapení
Kultúrne centrum mesta Banská Štiavnica
07.12.2010 Faber dance a detičky
Kultúrne centrum mesta Banská Štiavnica
08.12.2010 Deti nielen deťom
Kultúrne centrum mesta Banská Štiavnica
09.12.2010 Prezentácia knihy Eleny Cengelovej Cariny a koncert
spevokolu Štiavničan
Vystúpenie baníckeho spevokolu Štiavničan
Kultúrne centrum mesta Banská Štiavnica
10.12.2010 Štyavnycký vjanočný jarmok (do 11.12.2010)
SBM - Kammerhof - nádvorie, Banská Štiavnica
13.12.2010 Premietanie animovanej rozprávky Kino Akademik
Viac na :www.banskastiavnica.sk- návštevník-kalendár podujatí
Tel číslo: 045/6790362

Pozývame vás na na vernisáž výstavy
Kultúra v Banskej Štiavnici od roku 1960-2010, ktorá sa uskutoční
23.11.2010 o 16:00 hod v Kultúrnom centre na Kammerhofskej ulici
č.1/vedľa Hotela Grand/
Info: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu
tel. číslo: 045/6790362

Kurz jogy
Kultúrne centrum Banská Štiavnica a Joga v dennom živote
vás pozývajú na cvičenie jogy
Každý pondelok v priestoroch Kultúrneho centra na Kammerhofskej ul.č.1, Od 16:15 hod., I. stupeň – začiatočníci
Od 17:45 hod.- II. stupeň – pokročilí.
Info.: 0904 385 326 Zuzka Patkošová

Kino Akademik vás pozýva !!!
Sobota 20.11.

FÍZLI ZO ZÁLOHY
Komédia,USA,107 min.MP 12, Vstupné 2,50 eura
Detektívi Gamble a Hoitz (Will Ferrell a Mark Wahlberg) sú na policajnej stanici každému na smiech. Dokáže táto odpisovaná, trápna
a horúcokrvná dvojica prekonať sériu nástrah, prekážok a nedorozumení, aby dostala nebezpečných zločincov zapletených do vážneho
prípadu a získala si úctu svojich kolegov? Vo vedľajších úlohách akčnej komédie sa predstavia aj Rock, Eva Mendez, Samuel L. Jackson,
Anne Heche, Michael Keaton, Paris Hilton a Damon Wayans.
Začiatok premietania : 18:30 hod
Filmový festival dokumentárnych ﬁlmov z celého sveta :

JEDEN SVET
Štvrtok 25.11.
Piatok 26.11

Premietanie v obidva dni od 09:00-12:30 hod pre školy
Premietanie vo večerných hodinách od 18:00 hod pre verejnosť
Vstupné :0,50 eura
Viac na www.banskastiavnica.sk
Sobota 27.11.

GHOST WRITER
Thriller, Francúzsko, Nemecko,VB,128 min.MP 15, Vstupné 2,50 Eura
Mladý spisovateľ dostane lukratívnu ponuku spísať memoáre bývalého britského premiéra. Má byť len „duchom“ v úzadí, ktorý vytvorí celistvú mozaiku o živote Adama Langa, samozrejme za vysokú finančnú odmenu. Všetko sa začne komplikovať vo chvíli, keď more vyplaví
mŕtve telo spisovateľa, ktorému sa táto úloha nepodarila dokončiť.
Začína sa vynárať čoraz viac nových otázok a ich odpovede ho vedú k
štátom utajovaným skutočnostiam. Spisovateľ rýchlo pochopí, že vie
viac, ako by mal, a že expremiérova minulosť skrýva tajomstvá, ktoré
majú silu a moc zabíjať.
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Poďakovanie občanom
Štyri roky uplynuli ako voda
a je na čase zhodnotiť našu
doterajšiu činnosť. Hodnotenie
prenechávame na vás, pretože
vy sami najlepšie vidíte našu
prácu .
Uskutočnila sa oprava Bajzovej
ulice, Partizánskej ulice, vybudovala sa oddychová zóna Suchý
tajch, opravila časť Ul. Š. Moyzesa, zrekonštruovala sa Hasičská
zbrojnica a uskutočnilo sa mnoho
iných aktivít. Pokiaľ ich za nami

nie je vidieť, zjavne sme to nerobili
správne. Chceme sa však touto
cestou predovšetkým poďakovať
všetkým tým, ktorí nás po celý
čas podporovali a povzbudzovali.
Naše veľké ďakujem patrí aj tým,
ktorí pochopili, že v kolektíve ľudí
idú veci ľahšie. Chceme oceniť a
poďakovať sa za prácu ľudí a kolektívov, ktorí počas tohto obdobia
pripravili množstvo podujatí, aj
napriek tomu, že finančná situácia
nebola ľahká a ich práca nie vždy
bola docenená.

Za štyri roky sa nám spoločne
podarilo urobiť množstvo dobrých
vecí. Na druhej strane, nestihli sme
úplne všetko, čo sme si predsavzali. Máme však snahu a silu v tejto
začatej robote pokračovať, preto sa
opäť uchádzame o dôveru vás, voličov.
Ďakujeme súčasnému vedeniu
mesta, ktoré nás v našej činnosti
mnohokrát podporilo.
Rovnako ďakujeme aj občanom
tohto mesta, ktorým verejný život
a dianie v meste nie je ľahostajné,

a ktorí sa aktívne zapájajú do verejného života a pomáhajú zveľaďovať
celú Banskú Štiavnicu
Touto cestou vás chceme aj poprosiť, aby ste sa starali o svoje
záhradky, ako aj o svoje najbližšie
okolie a naďalej sa zaujímali o verejné dianie v meste. Len takýmto
spôsobom môže naše mesto opeknieť. A to predsa všetci chceme –
lepší a krajší život.
Prajeme všetko dobré
vaši poslanci Miriam Blaškovičová a
Slavomír Palovič

Reality
 Dám do prenájmu garáž príp.
predám (v lokalite Križovatka
nad areálom Plety), cena dohodou, tel.č.: 0905 192 688
 Dám do prenájmu 3-izbový
byt, tel.č.: 0903 029 083
 Dám do prenájmu garáž na
Drieňovej, cena 33 €/1 mes.,
tel.č.: 0908 929 550
 Prenajmem 1-izbový byt v BŠ,
tel.č.: 045/692 90 37
 Prenajmem 1-izbový byt v RD
pod Kalváriou pre 1-2 osoby,
tel.č.: 0910 488 211
 Dám do prenájmu 1-izbový
byt v Banskej Štiavnici, tel.č.:
0905 762 039
 Prenajmem v RD s UK v Št.
Baniach 1-jednolôžkovú (90 €)
a 1-dvojlôžkovú zariadenú izbu
(115 €), tel.č.: 0915 169 422
 Starší pár hľadá podnájom v
RD, tel.č.: 0905 699 155, 0915
804 914
 Predám 3-izbový byt v BŠ,
tel.č.: 0944 228 468
 Predáme stavebný pozemok v
BŠ, tel.č.: 0905 644 782
 Upracem, požehlím, nakúpim,
spoľahlivo, tel.č.: 0903 915 275
 Kúpim na Jergištôlni pozemok
alebo starú zrúcaninu, tel.č.: 0908
531 348
 Dám do prenájmu obchodné priestory na Križovatke 1 v
B. Štiavnici na obchod a služby,
tel.č.: 0905 386 359

Inzercia
 Predám Citroën C3, obsah
1.4, 2,5 ročné, cena dohodou,
tel.č.0918 142 474
 Predám Fiat Marea Weekend
1,9 JPD, r. výr. 2001, cena dohodou, tel.č.: 0918 090 217
 Predám Simson s TP a EČ,
cena 300 €, tel.č.: 0903 964 689
 Predám palivové drevo metrovicu s dovozom, tel.č. 0944 164
590
 Predám oceľové disky na Feliciu a pod. 4 ks, 40 €, zväčšovák
Krokus s leštičkou, 10 €, truhlicový mrazák 200 l, 50 €, tel.č.:
0915 171 206
 Predám piano Rieger Kloss z
roku 1989, trojpedálový, málo
používaný, ako nový, tmavohnedý s vysokým leskom. Cena 1700
€. Otočný stolček ku klavíru 50
€ v hnedej farbe. Metronom ku
tomu zdarma. Info: 0903 593
617
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Zaujímavá stáž...
Prinášame vám rozhovor so
študentkou SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici Luciou
Ulbríkovou.
Lucia, prosím ťa, predstav sa
nám a projekt, na ktorom si sa zúčastnila: Som študentkou 4. ročníka na SPŠ S. Mikovíniho. Počas
3. ročníka som musela absolvovať
povinnú prax a na základe toho
som si vybavila aj stáž, ktorá sa
uskutočnila v auguste tohto roku
v Slovenskom národnom archíve
v Bratislave. Stáž trvala 2 týždne,
kde sa nám dostala do rúk listina,
ktorá sa našla v korune Dómu sv.
Martina v Bratislave. Za pomoci
doc. Galamboša bola komplexne
zreštaurovaná.
Ako prebiehalo samotné reštaurovanie?
Listina bola nalepená na ručnom papieri, ktorý bol podlepený
čiernym plátnom a oblepený čiernou lepiacou páskou. Listina bola
poškodená požiarom, čo je vidieť
na spodnom okraji, pretože je
zmrštený a niektoré časti chýbajú.
Zaujímavosťou tejto listiny je to, že
bola zvíjaná odvrchu naspodok, čo
vo väčšine prípadov býva opačne
odspodu navrch. Najdôležitejšie
údaje sú buď poškodené alebo sa
nezachovali. Listina bola stočená
do tubusu a tým, že pergamen je

Foto: SPŠ-SM

KULTÚRA

Úspešné zreštaurovanie vzácnej listiny
pomerne tvrdý materiál, tak to
bolo dosť náročné rozvinúť. Preto
bolo potrebné čiastočné navlhčenie a postupným zmäkčením sa
to dalo otvoriť a zistiť, čo sa vnútri
nachádza. Listina bola mechanicky
očistená od prachu, nečistôt a častí, ktoré boli podliepané a lepidlo
stratilo funkciu, boli naspäť prilepené, tzv. prižehlované, a listina
bola zalisovaná. Aby sa zachovala v
pôvodnej forme, v ktorej býva väčšina listín a aby sa mohla následne
vystaviť. Bola aj vystavená v Dóme
sv. Martina a do koruny sa vracala
len jej kópia. Celé reštaurovanie
trvalo 3 dni. Na samotnom reštaurovaní sa podieľal doc. Galamboš
a na preklade p. Javošková a ja ako
asistentka. Predmet po zreštaurovaní bol vrátený naspäť do Dómu

sv. Martina.
Na záver, komu by si sa chceli
poďakovať?
Chcela by som sa poďakovať
hlavne Slovenskému národnému
archívu za to, že mi umožnili túto
stáž a prax vykonať práve u nich,
potom p. doc. Galambošovi, ktorý
ma mal pod dohľadom.
Čo by si chcela robiť po ukončení štúdia? Po skončení štúdia tu na
SPŠ S. Mikovíniho by som chcela
pokračovať na VŠ v Čechách, pretože na Slovensku s takýmto zameraním VŠ ani nie je. Jedine v Bratislave VŠ výtvarných umení, ale tá
je zameraná na reštaurovanie listín
a nie na knižnú väzbu.
Za rozhovor poďakoval
Michal Kríž

Ministerská návšteva nášho mesta
Návštevníci kaviarne Divná pani,
ktorí boli v sobotu 13. novembra
pozvaní na prezentáciu najnovšej
knihy p. Milana Augustína Démon
mesta (B.Štiavnica – pozn. autorky)
a čítanie z nej, boli príjemne prekvapení účasťou dvoch ministrov
vlády SR pánov Daniela Krajcera
(Ministerstvo kultúry) Juraja Miškova (Ministerstvo hospodárstva)
na tomto podujatí. Pán Daniel
Krajcer vo svojom vystúpení vyjadril obdiv nášmu mestu, ktoré
navštevuje od svojich študentských
čias. Nadchýnal sa aj priestormi
tejto kaviarničky a zaujímal sa o
priebeh jej rekonštrukcie. Majiteľ
priestorov – p. Celder sa posťažoval na pamiatkarov, ktorí neraz
na majiteľov nehnuteľností kladú
neriešiteľné požiadavky. K tomuto
jeho vyjadreniu sa pridali aj ďalší s

Foto: Archív ŠN
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Prezentácia knihy M. Augustína Démon mesta
uvedením konkrétnych príkladov.
Stretnutie pripravila predsedníčka
Okresnej organizácie strany Sloboda a Solidarita p. Miriam Ďuricová.

Knihu p. Milana Augustína si môžete kúpiť v predajni p. Karabellyho
a v kníhkupectvách Panta rei.
NB

18. novembra 2010

Opevnenie neúspešne
V druhom kole 3. ligy v šachu
sa darilo hráčom Novej Bane,
ktorí dokázali remizovať so
silnou Podbrezovou. Banská
Štiavnica proti juniorom z
Detvy dokázala uhrať iba 4
remízy, a tak vysoko prehrala.
V ďalšom kole, ktoré sa hrá
21.11.2010, budú hrať naše družstvá v domácom prostredí, Nová
Baňa privíta Podpoľanie a Banská
Štiavnica Vinicu.
ŠO Podbrezová - Slovan Nová
Baňa 4:4
Za Novú Baňu vyhrali Hrčka,
Randis a Potančok, remizovali
Hellebrandt a Fárek.
ŠK Garde CVČ Detva - Opevne-

nie Banská Štiavnica 6:2
Za Banskú Štiavnicu remizovali
Toma, Píš, Hipszki a Koleda
ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Čebovce 5,5:2,5
ŠK Podpoľanie Hriňová - Veža
CVČ Banská Bystrica B 4:4
ŠK Vinica - Balassgyarmati Kabel 8:0
Magnezit Jelšava B – TJ Slávia
TU Zvolen B – 4,5:3,5
1. ŠK Garde CVČ Detva
2 1 1 0 4 10,0
2. ŠK Orlová Pohorelá
2 1 1 0 4 9,5
3. ŠK Podpoľanie Hriňová
2 1 1 0 4 9,0
4. Magnezit Jelšava B

2 1 1 0 4 8,5
5. Veža CVČ Banská Bystrica B
2 1 1 0 4 8,5
6. Opevnenie Banská Štiavnica
2 1 0 1 3 9,0
7. ŠK Vinica
2 1 0 1 3 9,0
8. ŠK Čebovce
2 1 0 1 3 8,5
9. TJ Slávia TU Zvolen B
2 0 1 1 1 7,5
10 ŠO Podbrezová
2 0 1 1 1 7,5
11 Slovan Nová Baňa
2 0 1 1 1 6,0
12. Balassgyarmati Kabel
2 0 0 2 0 3,0
S. Kuchyňa

Hrnčiarske Zalužany - Opevnenie Banská Štiavnica B 1:7
Vyhrali Kuchyňa, Hipszki, Koleda, Jancsy, Cibula a Kaškötö, remizovali Rendla a Majsniar
TH Junior Banská Bystrica C ML Kremnica 4,5:3,5
Vyhral M. Kraml, remizovali
Puskailer, Adamson, I. Kraml, Boldiš a J. Wollner
Modrý Kameň - Balassgyarmati
Kabel B 3:5
ŠK Bučina Zvolen - FCT Fiľakovo B 3,5:4,5
1. Opevnenie Banská Štiavnica
2 2 0 0 6 11,5
2. FTC Fiľakovo B
2 2 0 0 6 11,0
3. Balassgyarmati Kabel B
2 2 0 0 6 10,0
4. ŠK Bučina Zvolen
2 1 0 1 3 8,5
5. TH Junior Banská Bystrica C
1 1 0 0 3 4,5
6. ML Kremnica
2 0 0 2 0 6,5

7. Modrý Kameň
2 0 0 2 0 4,5
8. Hrnčiarske Zalužany
2 0 0 2 0 4,0
9.ŠK Podpoľanie Stožok
1 0 0 1 0 3,5
Druhým dvojkolom pokračovala 5. liga, obe naše družstvá hostili
Želiezovce, keď s B družstvom vyhrali s C družstvom remizovali.
3. kolo
Banská Štiavnica Klopačka – ŠK
TJ Slovan Želiezovce B 3:1
Vyhrali Rendla, Bosák a Niemeyer
Banská Štiavnica Južný Val ŠK TJ Slovan Želiezovce C 2:2
Vyhrali Kaškötö a Celder
ŠK Termál Podhájska B - MŠK
Elithaus Šahy 1,5:2,5
ŠK Levice D - ŠK Čata 0:4
ŠK Levice E - ŠK Jur nad Hronom 1:3
4. kolo
ŠK TJ Slovan Želiezovce C Banská Štiavnica Klopačka 2:2
Vyhrali Jancsy a Niemeyer
ŠK TJ Slovan Želiezovce C - Banská Štiavnica Južný Val 1,5:2,5
Vyhrali Zicho a Kaškötö, remizoval J. Cibula
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Opevnenie vysoko zvíťazilo
V druhom kole 4. ligy v šachu
sa z našich družstiev viac darilo rezerve Banskej Štiavnice,
ktorá vysoko vyhrala v Hrnčiarskych Zalužanoch. Kremnica prehrala najtesnejším
rozdielom v Banskej Bystrici.

ŠPORT

ŠK Horné Túrovce - ŠK Termál
Podhájska B 1,5:2,5
ŠK Jur nad Hronom - ŠK Levice
D 3:1
ŠK Čata - ŠK Levice E 2,5:1,5
1. MŠK Elithaus Šahy
3 3 0 0 9 9,0 0
2. O.B. Štiavnica - Klopačka
3 2 1 0 7 7,5 0
3. ŠK TJ Slovan Želiezovce B
4 2 0 2 6 9,5 0
4. ŠK Jur nad Hronom
4 2 0 2 6 9,0 0
5. ŠK Termál Podhájska B
4 2 0 2 6 8,5 0
6. ŠK Čata 4 2 0 2 6 8,0 0
7. ŠK Horné Túrovce
3 2 0 1 6 5,5 0
8. ŠK TJ Slovan Želiezovce C
4 1 2 1 5 7,0 0
9. O.B. Štiavnica - Južný Val
3 1 1 1 4 5,5 0
10. ŠK Levice D
4 1 0 3 3 4,0 0
11. ŠK Levice E
4 0 0 4 0 3,5 0
S. Kuchyňa

Otváracie hodiny:
Bazén:
Pondelok: Sanitárny deň
Ut. – piatok: 14,00 – 20,30 hod.
Sobota: 14,00 – 21,00 hod.
Nedeľa: 14,00 – 20,00 hod.
Vstupné:
Bazén:
Dospelí: 1,70 €/1 hod.
Deti od 3 – 10 r., študenti: 0,70
€/1 hod.
Žiaci 11 – 18 r.: 1,20 €/1hod.
Plavci: 0,50 €/vstup
Tešíme sa na vašu návštevu!
Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

Inzercia
 Predám štiepané drevo buk,
1prm/39€, metrovicu 1m/29€,
tel.č.: 0908 531 348
 Ponúkam upratovacie a čistiace služby kancelárií stavieb,
bytov, tel.č.: 0910 958 766
 Za odvoz ponúkam kameň do
základov, tel.č.: 0914 148 211
 Predám palivové drevo, napílené naštiepané, 25, 30, 33, 40 cm,
cena od 40€/prm, pri odbere nad
5 prm dovoz v cene, tel.č.: 0944
200 347
 Pozývame Vás do novootvorenej predajne Potraviny u Radka.
Otváracia doba: Po – Ne od 6,30
– 22 hod. U nás môžete platiť
so všetkými stravnými lístkami.
Nájdete nás pod poštou na Ul.
Dolná 3 v Banskej Štiavnici. Tešíme sa na Vás!
 Predám karisieť 2 x 3, 4 x 20
x 20, cena 4,50 €/ks, tel.č.: 0908
531 348
 Kúpim staré knihy, tel.č.: 0918
344 558

Služby
 Vybavujem mimoriadne výhodné úvery všetkých druhov aj
hypotekárne, tel.č.: 0907 775 406
 Ponúkam dovoz dreva a iných
vecí na V3S, tel.č.: 0944 164 590
 Spoľahlivo opatrím dieťa, prax
mám, tel.č.: 0902 560 014

Prenajmem garáž v
Banskej Štiavnici na
Drieňovej, ul. Energetikov. Mesačný nájom
33,19 €. Kontakt: 0905
912 125.
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Predaj jabĺk z ovocného sadu Svätý Anton, cena 0.60,-EUR. Akcia:
nad 100 kg - 20% zľava. Každú sobotu: 8.00-12.00 hod. Predajné miesto:
Zigmund šachta - klimatizovaná
hala na uskladnenie (oproti zámočníctvu Ruckschloss). Jablká hlavne
na zimné uskladnenie
Tel.č.: 0907 800700, 0905 554433

Prenajmem kancelárske
priestory 30m2 v Banskej
Štiavnici na Dolnej 2.
(bývalé OPP). Mesačný
nájom 199,16 € vrátane
energií. Kontakt: 0905
912 125.

Rýchle pôžičky
Tel.č.:
0905 665 479

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