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V pondelok 13.6.2016 sa  

v Terra Permonii uskutočnila 

vernisáž výstavy najlepších 

prác 22. ročníka výtvarnej 

súťaže Svetové dedičstvo 

očami detí 2016.

V roku 1995 sa pri príležitosti zápi-

su historického mesta Banská Štiav-

nica a technických pamiatok v oko-

lí do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO zrodila myšlienka výtvar-

nej súťaže pre deti všetkých miest 

svetového dedičstva sveta a každo-

ročne prichádzajú do Banskej Štiav-

nice množstvá malých umeleckých 

diel z celého sveta. 

Lekárska služba prvej pomoci pre 

dospelých (LSPP), nazývaná tiež 

lekárska pohotovostná služba 

alebo jednoducho pohotovosť, 

slúži na ošetrenie pacienta po 

ordinačných hodinách praktic-

kého lekára pri náhlom zhoršení 

zdravotného stavu, ktorý si 

nevyžaduje služby rýchlej zdra-

votnej služby (RZP), ani rýchlej 

lekárskej pomoci (RLP).

Uvedená služba je realizovaná for-

mou ambulantného ošetrenia 

v  zdravotníckom zariadení a  tak-

tiež formou výjazdovej služby – 

ošetrenia priamo v domácom pro-

stredí.

Problém zabezpečenia lekárskej 

služby prvej pomoci (LSPP) pre do-

spelých v  okrese Banská Štiavni-

ca je dlhodobý, hlavnými dôvodmi 

boli vždy dôvody personálne a eko-

nomické. Poskytovanie lekárskej 

služby prvej pomoci bolo v Banskej 

Štiavnici ukončené koncom roka 

2012.

Prevádzku lekárskej služby prvej 

pomoci pre dospelých v  okrese 

Banská Štiavnica by mala v  zmys-

le Rozhodnutia Banskobystrické-

ho samosprávneho kraja o  vydaní 

povolenia na prevádzkovanie zdra-

votníckeho zariadenia, ambulancia 

lekárskej služby prvej pomoci pre 

dospelých, vykonávať spoločnosť 

H.A.M. Academy, s.r.o.

Na základe požiadavky Mesta Ban-

ská Štiavnica ako akcionára spoloč-

nosti Nemocnica Banská Štiavni-

ca a. s., bude pre tento typ služby  

vyhradený priestor na prízemí bu-

dovy nemocnice v  Banskej Štiav-

nici v  pavilóne A  so samostatným 

bočným vchodom. Personálne za-

bezpečenie je v  zmysle zákonom 

stanovených normatív – lekár 

s  atestáciou všeobecné lekárstvo 

a sestra.

Prostredníctvom Štiavnických no-

vín vás budeme ďalej informovať 

o presnom termíne začatia fungo-

vania tejto služby, ako aj telefonic-

kého spojenia a rozpisu služieb.

Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

Svetové dedičstvo očami detí 2016

Obnovená „lekárska služba prvej pomoci“ 
v Banskej Štiavnici

Vernisáž výstavy v Terra Permonia  foto Michal Kríž 
3.str.

Banská Štiavnica, Kultúrne centrum 
17.6.2016 - 31.7.2016

Štiavnica
deťom

Ilustrátorský Olymp 

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskor-

ších zmien a doplnkov, §-u 

12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) 

zvolávam zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v Ban-

skej Štiavnici na deň 22. jún 

2016 (streda) o 13 hod. Za-

sadnutie sa uskutoční v za-

sadacej miestnosti historic-

kej radnice, prízemie č.dv. 

4. Priestor pre občanov je od 

15:00 hod. Srdečne Vás po-

zývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková,

 primátorka mesta
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Na základe Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta 

Banská Štiavnica č. 2/2009 

Štatútu mesta Banská 

Štiavnica a jeho Dodatku č.1 

vyzývame občanov a inšti-

túcie na predloženie podnetov, 

odporučení na udelenie:

a) Čestného občianstva mesta 

Banská Štiavnica

V zmysle citovaného nariade-

nia čestné občianstvo mesta Ban-

ská Štiavnica možno udeliť fyzickej 

osobe, ktorá nie je občanom mes-

ta Banská Štiavnica a významným 

spôsobom sa zaslúžila o rozvoj mes-

ta a šírenie jeho dobrého mena v SR 

a v zahraničí.

b) Ceny za záchranu kultúrneho 

dedičstva a rozvoj mesta Banská 

Štiavnica

V zmysle citovaného nariadenia 

Cenu za záchranu kultúrneho de-

dičstva a rozvoj mesta možno ude-

liť osobám, ktoré sa významným 

spôsobom zaslúžili o záchranu hod-

nôt kultúrneho dedičstva v  regió-

ne mesta Banská Štiavnica a rozvoj 

mesta Banská Štiavnica.

c) Výročnej ceny mesta Banská 

Štiavnica

Výročná cena mesta sa v zmysle ci-

tovaného nariadenia môže udeliť 

občanom mesta, ktorí sa výrazným 

spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, 

alebo šírenie jeho dobrého mena 

v SR alebo v zahraničí.

d) Ceny primátora mesta Banská 

Štiavnica

V zmysle Dodatku č. 1 k  VZN č. 

2/2009 Štatútu mesta Banská 

Štiavnica primátor mesta môže 

udeliť cenu primátora mesta oso-

bám, ktoré sa výrazným spôsobom 

angažovali vo verejnom živote mes-

ta.

Občania a  inštitúcie môžu svoje 

podnety na udelenie čestného ob-

čianstva mesta, cien mesta Banská 

Štiavnica a ceny primátorky mesta 

podať poštou, alebo osobne do 31. 

júla 2016 na Mestský úrad v  Ban-

skej Štiavnici, Radničné nám. č. 1, 

969 24  Banská Štiavnica, msu@

banskastiavnica.sk.

Podnet musí obsahovať:

- názov verejného ocenenia

- identifi kačné údaje oceňovaného – 

meno a priezvisko osoby alebo ná-

zov spoločnosti, adresa

- zásluhu verejného ocenenia

- identifi kačné údaje podávateľa 

podnetu – meno a  priezvisko, ad-

resa.

Podnetmi sa budú zaoberať mest-

ská rada a primátorka mesta, ktorí 

v  zmysle nariadenia mesta podajú 

návrhy na udelenie čestného ob-

čianstva a cien mesta na rozhodnu-

tie mestskému zastupiteľstvu.

MsÚ

Podávanie podnetov 
na udelenie verejných ocenení mesta B. Štiavnica

Vážená pani primátorka,

ďakujem Vám za list, v ktorom ma 

informujete o pripravovanej vý-

tvarnej súťaži pre deti pod názvom 

Svetové dedičstvo očami detí. Teší 

ma, že realizácia projektu, ktoré-

ho nosnou myšlienkou je zapojiť 

deti zo všetkých miest do procesu 

poznávania, uchovávania a ochra-

ny svetového dedičstva má už dlho-

dobú tradíciu. S poľutovaním Vám 

však musím oznámiť, že vzhľadom 

na už dohodnuté pracovné povin-

nosti v tomto termíne sa na Vašom 

podujatí nebudem môcť osobne zú-

častniť. Rád však prispejem Cenou 

ministra zahraničných vecí a európ-

skych záležitostí Slovenskej repub-

liky k oceneniu jednej z prác.

Vážená pani primátorka, dovoľte 

mi na záver vyjadriť presvedčenie, 

že tohtoročná výtvarná súťaž bude 

opäť úspešná a prispeje k ďalšiemu 

posilneniu myšlienky spoznávania 

a chránenia pamiatok UNESCO me-

dzi mladými ľuďmi. S pozdravom 

Miroslav Lajčák, 

minister ZV a EZ SR

List ministra 
zahraničných vecí a európskych záležitostí

Máte záujem 
o  štipendijné a  študijné poby-

ty v  zahraničí? Mestská knižni-

ca v  Banskej Štiavnici v  spolupráci 

so SAIA, n. o. – Slovenskou akade-

mickou informačnou agentúrou, 

pracoviskom v Banskej Bystrici, sr-

dečne pozýva širokú verejnosť so 

záujmom o informácie, týkajúce sa 

možností štúdia a  stáží v  zahrani-

čí, na zaujímavú prednášku. V stre-

du, dňa 22.6.2016 sa uskutoční vo 

výstavnej sieni OKŠaMK úvodná, 

všeobecná prednáška o  možnos-

tiach štipendijných a študijných po-

bytov v zahraničí nielen pre študen-

tov stredných a vysokých škôl, ale aj 

pre doktorandov a  vedeckých pra-

covníkov, učiteľov stredných škôl, 

alebo napr. aj pre odborníkov v ob-

lasti kultúry a umenia, vrátane kni-

hovníkov, ktorí pracujú na projek-

toch, týkajúcich sa ruskej kultúry. 

Naposledy menovaná, dvojtýždňo-

vá stáž sa napr. uskutoční v Petro-

hrade a podporená je Lichačevovou 

nadáciou. Celkovo ponúka štipen-

dijné pobyty 50 krajín sveta a nielen 

prostredníctvom ministerstva škol-

stva je možné ich získať. O najzau-

jímavejších a  najaktuálnejších šti-

pendiách a grantoch na roky 2016 

a 2017 nám príde porozprávať ko-

ordinátorka programov pre bansko-

bystrický región zo SAIA, n. o. Bra-

tislava, Mgr. Zuzana Grochalová. 

Predstaví nám jednotlivé programy 

SAIA, oboznámi s  postupom, ako 

sa uchádzať o  štipendium, poskyt-

ne dôležité kontaktné údaje a webo-

vé adresy, kde sa môžeme dozvedieť 

ďalšie podrobnosti, príp. odpovie na 

vaše otázky. Začiatok prednášky je 

o 10.30 hod., miesto - výstavná sieň 

miestneho kultúrneho domu na 

Kammerhofskej ulici - 1. poschodie, 

vchod od sochy A. Kmeťa, z Akade-

mickej ulice. Informačné brožúrky, 

príp. bližšie informácie nájdete aj 

v mestskej knižnici.  MsK

Výhercovia 
súťaže o vstupenky

Správne odpovede: 1. Martin Vali-

hora, 2. Amfi teáter, 3. 18.6. Výher-

cami 3 vstupeniek pre 2 osoby na 

jazzový koncert One Day Jazz Fes-

tival 2016, ktorý sa uskutoční v so-

botu 18. júna o 19:00 hod. na Am-

fi teátri v Banskej Štiavnici sú: Peter 

Lichtner, BŠ, Štefan Bosák, BŠ a Pe-

ter Koleda, Sv. Anton. Srdečne bla-

hoželáme! Vstupenky si môžete vy-

zdvihnúť v pokladni Amfi teátra v 

deň konania koncertu.  Red.

 Redakčná rada VIO TV.

 Uskutočnilo sa pracovné rokova-

nie so zástupcami Technických 

služieb, m. p. Banská Štiavnica 

k riešeniu projektu na zakúpenie 

mechanizmov a výstavbu ďal-

ších stojísk. 

 Pracovné stretnutie s mimoriad-

nym a splnomocneným veľvy-

slancom Ruskej federácie v SR 

Alexejom L. Fedotovom.

 Vernisáž výstavy detských vý-

tvarných prác pod názvom „Sve-

tové dedičstvo očami detí“ za účasti 

mimoriadneho a splnomocne-

ného veľvyslanca Ruskej federá-

cie v SR Alexeja L. Fedotova.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k im 

potrebám a požiadavkám.

14.6.

 Účasť na 7. zasadnutí Rady 

ZMOS v Dunajskej Strede.

15.6.

 Pracovné rokovanie k fi nanco-

vaniu materských škôl v meste.

 Zasadnutie Mestskej rady 

v Banskej Štiavnici.

16.6.

 Pracovné rokovanie so zástup-

cami KPÚ k reštaurovaniu por-

tálu v súvislosti s Kaplnkou sv. 

Anny, budova radnice.

 Riešenie projektu zateplenia 

budovy TS, m. p. Banská Štiav-

nica.

 Občianske obrady - sobáš.

17.6.

 Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k im potrebám a požiadavkám.

18.6.

 Občianske obrady – sobáš.

  Slávnostné prijatie absolventov 

SVŠ po 40 rokoch.

Andrea Benediktyová
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Tento rok sme dostali viac 

ako 1 800 prác z viac ako 90 škôl z 20 

miest svetového dedičstva z 12 kra-

jín sveta – Albánska, Českej repub-

liky, Maďarska, Bosny a Hercegovi-

ny, Lotyšska, Turecka, Luxemburgu, 

Poľska, Mexika, Srí Lanky, Rus-

ka a  Slovenska. Otvorenia výstavy 

v priestoroch Terra Permonia sa zú-

častnila primátorka mesta Mgr. Na-

dežda Babiaková, Dr. Katalin Kiss, 

bývalá riaditeľka Regionálneho sek-

retariátu Organizácie miest sveto-

vého dedičstva pre členské mestá 

strednej a východnej Európy a pra-

videlná účastníčka otvorení výsta-

vy, Ákos Capdebo, súčasný riaditeľ 

Regionálneho sekretariátu OMSD 

pre členské mestá strednej a východ-

nej Európy, ktorí k nám pricestovali 

z Budapešti. Vzácnym hosťom otvo-

renia bol veľvyslanec Ruskej federá-

cie na Slovensku J. E. Alexej L. Fedo-

tov, ktorý ocenil aj jednu kresbu zo 

súťaže pochádzajúcu z  Ruska. Ver-

nisáže výstavy sa zúčastnili aj deti 

zo ZŠ J. Horáka a ocenené autorky 

víťazných prác zo Slovenska a  Čes-

kej republiky. Krátkou hudobnou 

vsuvkou hostí potešil Michal Tim-

ko, učiteľ zo ZUŠ Banská Štiavnica. 

Výtvarná súťaž má už vo svete svo-

je dobré meno a tento rok sme do-

stali ponuku vystaviť najlepšie práce 

v Budapešti a v Moskve, čo je výbor-

ná príležitosť, aby víťazné práce Sve-

tového dedičstva očami detí 2016 

videli aj v iných mestách svetového 

dedičstva. Výstava potrvá do kon-

ca roka 2016. Do súťaže nám prišli 

krásne práce, a  preto sa na niekto-

rých víťazných miestach umiestni-

li dvaja autori. Súťaž je rozdelená 

do troch kategórií: do 9 rokov, 10 – 

12 rokov a 13 – 15 rokov. Porota vy-

brala týchto víťazov jednotlivých ka-

tegórií:

Kategória do 9 rokov: 1. miesto: 

Natália Orčíková, ZŠ J. Horáka, B. Štiav-

nica, Slovensko. 2. miesto: Tosia Palu-

sińska, Mlodziezowy dom kultury „Pod 

akacja“, Lublin, Poľsko. 3. miesto: Eva 

Tarasovez, Škola Nr. 1269, 3 Vladimir-

skaja 30 A, Moskva, Rusko. Weronika 

Chodorowska, Mlodzieźowy dom kultu-

ry „Pod akacja“, Lublin, Poľsko

Kategória 10 – 12 rokov: 1. miesto: 

Megi Aliu, Studio „Art Color“, Berat, Al-

bánsko. Merjem Novalić, JU Osnovna 

škola „Zalik“, Mostar, Bosna a Hercego-

vina. 2. miesto: Jugo Dželila, JU Šesta 

Osnovna škola, Mostar, Bosna a Herce-

govina. 3. miesto: Jegor Meľnikov, Sred-

naja škola Nr. 56, Jaroslavľ, Rusko

Kategória 13 – 15 rokov: 1. miesto: 

Nhat Anh Nguyen, Palac Mlodziezy, 

Plac Defi lad 1, Varšava, Poľsko. Jarosla-

va Muraško, Moscow Institute of Open 

Education, Moskva, Rusko. 2. miesto: 

Anežka Luláková, SKŠ sv. F. Assiského, 

B. Štiavnica, Slovensko. 3. miesto: Tere-

za Neprašová, ZŠ T. G. Masaryka, Jirás-

kovy sady 387, Kutná Hora, ČR. Jerisa 

Koka, Studio „Art Color“, Berat, Albán-

sko

Čestné uznanie poroty: 

Spojená katolícka škola sv. F. Assis-

kého, B. Štiavnica, Slovensko. ZŠ J. 

Horáka, B. Štiavnica, Slovensko. Riga 

Jugla Secondary School, Riga, Lotyš-

sko. M. Mažvydo Progimnazija Vy-

dūno 17A, Vilnius, Lotyšsko. Dele-

gación Xochimilco Cooordinación de 

Asesores, Guadalupe I. Remírez, No. 

4, Bo. El Rosario, C. P. 16073, Mexiko

Budynok ditjačoita junackoj tvorčos-

ti, Bulica Grinčenka 4-A, Ľvov, Ukra-

jina. Mykolo Biržiškos Gimnazija, 

Taikos g. 81, Vilnius, Lotyšsko 

Čestné uznanie poroty za účasť 

z miest, ktoré nie sú mestami sve-

tového dedičstva:

Szkoła Podstawowa im. Kpt. Z. W. G. 

K. Kańskiego w Chłapowie, Władys-

ławowo, Poľsko. Children Art School 

No 7, Kyjev, Ukrajina

Cena veľvyslanca Ruskej federácie 

na Slovensku J. E. Alexeja L. Fedo-

tova:

Smirnova Alexandra, Centr dopolni-

teľnovo obrazovania, Kremľevskaja 

7, Suzdaľ

Cena ministra zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR Miro-

slava Lajčáka:

Arina Kuminova, Art School Nr. 1, 

Jaroslavľ, Ruská federácia

Henrieta Godová

NOVINKY

�1.str.

Ocenené na výtvarnej súťaži v kategórii 13-15 rokov  foto Michal Kríž

Svetové dedičstvo očami detí 2016 Upozornenie 
pre návštevníkov Banskej 

Štiavnice

Z dôvodu rekonštrukcie komu-

nikácie Ul. A. Sládkoviča v Ban-

skej Štiavnici je centrum mesta v 

smere na Štiavnické Bane a Levi-

ce neprejazdné pre všetku dopra-

vu. Odporúčame použiť obchva-

tovú komunikáciu č. cesty II/524. 

Osobitne upozorňujeme vodičov 

zájazdových autobusov a ostat-

ných návštevníkov mesta Banská 

Štiavnica, aby prioritne použili 

parkovisko pod Novým zámkom 

a neprichádzali s motorovými vo-

zidlami do centra mesta. 

MsPo

Pozvánka 
na odber krvi

Územný spolok SČK v Banskej 

Štiavnici a NTS Banská Bystrica 

Vás pozýva na obder krvi, ktorá sa 

uskutoční dňa 22.6.2016 od 7.00 

hod. do 10.00 hod. V nemocnici 

na 3. posch. v Banskej Štiavnici. 

Spravte všetko pre to, aby ste krv 

prišli darovať a tak pomohli tým, 

čo sú na vašu tekutinu odkázaní. 

Prineste si občiansky preukaz, po-

istenecký preukaz je to potrebné 

pri registrácii darcu krvi. Dobre 

sa zavodnite, nejedzte nič mastné 

nepite alkohol, nefajčite 12 hodín 

pred odberom krvi. Ak tak spraví-

te, vopred Vám ďakujeme.

Organizátori odberu

Spoločenská 
kronika
Na spoločnú cestu životom sa 

vydali

7.5. 2016 Ing. arch. Peter Nižňan-

ský a Ing. arch. Adriana Zorva-

nová, Ing. Mário Lupták a Mgr. 

Monika Kaššová, 14.5. Matej 

Michalský a Zdenka Hodošiová, 

28.5. Ľudovít Berka a Michae-

la Tesáková, Bc. Marek Petrovic a 

Ing. Lucia Fľaková.

Navždy nás opustili

2.5. Imrich Ozank vo veku 63 ro-

kov, 4.5. Mária Krajčová vo veku 

81 rokov, 27.5. Stanislav Chlad-

ný vo veku 54 rokov, 30.5. Mila-

da Debnárová vo veku 56 rokov, 

3.6. Amália Trangošová vo veku 

91 rokov, 4.6. Helena Procnerová 

vo veku 76 rokov.

J. Simonidesová

V dňoch 26. – 29. 5. 2016 sa v Bu-

dapešti uskutočnilo už 7. stretnu-

tie k  projektu JoyNeet, ktorý je 

zameraný na pomoc mladým ne-

zamestnaným nájsť si prácu pro-

stredníctvom získania skúseností 

na krátkodobej zahraničnej pracov-

nej stáži.

Témou stretnutia boli ľudové re-

meslá a prezentovali sa na ňom spo-

ločnosti, ktoré majú záujem o  stá-

žistov v  tejto oblasti. Za Banskú 

Štiavnicu sa prezentovalo OZ Ume-

nie a remeslá Štiavnice, ktoré zdru-

žuje umelcov a remeselníkov z Ban-

skej Štiavnice. V  rámci stretnutia 

sme sa oboznámili s  možnosťa-

mi fi nancovania projektových ideí 

z  oblasti umenia a  tradičných re-

mesiel prostredníctvom programu 

Kreatívna Európa, predstavilo sa aj 

Združenie maďarských ľudových 

remeselníkov a  tradičný remesel-

ný trh, ktorý každoročne organizu-

jú v okolí Budínskeho hradu a svoje 

výrobky na ňom ponúkajú remesel-

níci z  celého sveta. Dôležitou čas-

ťou stretnutia bola ponuka rôznych 

krátkodobých stáží v partnerských 

mestách a  organizáciách projektu. 

Všetky ponuky nájdete na interne-

tovej stránke: www.joyneet.ro. Ná-

klady na ubytovanie a cestovné do 

výšky 500,- € vám budú preplatené 

z projektu. Všetky otázky ohľadom 

stáží a projektu vám radi zodpovie-

me na e-mailovej adrese: henrieta.

godova@banskastiavnica.sk. 

Henrieta Godová

JoyNeet v Budapešti
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32. ročník Malého behu 

Trate mládeže sa konal pod 

záštitou ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu 

SR Petra Plavčana dňa 3. 6. 

2016 na futbalovom štadióne 

v Banskej Štiavnici.

Myšlienka znova oživiť Malý beh 

Trate mládeže sa zrodila v  roku 

2013 a každým rokom sa utvrdzu-

jeme, že to bol výborný nápad, pre-

tože každoročne počet účastníkov 

týchto bežeckých pretekov pre deti 

a  mládež stúpa. Tento rok sa pre-

tekov zúčastnilo rekordných 219 

pretekárov z  materských, základ-

ných a  stredných škôl z  Banskej 

Štiavnice, Banskej Belej, Štiavnic-

kých Baní, Svätého Antona, Vyhní, 

Levíc, Novej Bane, Žiaru nad Hro-

nom, Zvolena a  Banskej Bystrice. 

Najviac pretekárov a pretekárok sa 

zúčastnilo zo ZŠ J. Horáka, Ban-

ská Štiavnica pod vedením učiteľa 

telesnej výchovy a  trénera Dr. Ró-

berta Petra (Atléti BS). Po organi-

začných pokynoch riaditeľa prete-

kov Mgr. Bohuslava Melicherčíka, 

32. ročník Malého behu Trate mlá-

deže odštartovala primátorka mes-

ta Mgr. Nadežda Babiaková. Víťa-

zi vo všetkých kategóriách získali 

hodnotné ceny. Víťazov dekorovali 

a  ceny odovzdali primátorka mes-

ta, riaditeľ pretekov a sponzori pre-

tekov. Výsledky 32. ročníka Malého 

behu Trate mládeže:

Predškolský vek dievčatá MŠ rok 

nar. 2012-2013, beh 60 m:

1. Michaela Mária Palášthyová, MŠ 

KSŠ sv. F. Assiského, BŠ, 2. Zdenka Líš-

kayová, AK MŠK ZH, 3. Nina Kostre-

cová, MŠ B.Belá

Predškolský vek chlapci MŠ rok 

nar. 2012-2013, beh 60 m:

1. Lukáš Palášthy, MŠ KSŠ sv. F. As-

siského, BŠ, 2. Mika Šimon, MŠ Drie-

ňová, BŠ, 3. Jerguš Budinský, MŠ N. 

Baňa

Predškolský vek dievčatá MŠ rok 

nar. 2010-2011, beh 80 m:

1. Adela Brezíková, MŠ KSŠ sv. F. As-

siského, BŠ, 2. Madeleine Ivaničová, 

MŠ B.Belá, 3. Hana Klimová, MŠ Drie-

ňová, BŠ

Predškolský vek chlapci MŠ rok 

nar. 2010-2011, beh 80 m:

1. Tobias Weiss, MŠ Križovatka, BŠ, 2. 

Jakub Štekláč MŠ KSŠ sv. F. Assiského, 

BŠ, 3. Miško Palovič MŠ KSŠ sv. F. As-

siského, BŠ

Najmladšie žiactvo dievčatá ZŠ 

rok nar. 2008-2009, beh 250 m:

1. Viktória Kmeťová, ZŠ J. Horáka, BŠ, 

2. Natália Sláviková, ZŠ J. Horáka, BŠ, 

3. Kristína Fílusová, ZŠ J. Horáka, BŠ

Najmladšie žiactvo chlapci ZŠ 

rok nar. 2008-2009, beh 250 m:

1. Miroslav Dobák, ZŠ B. Belá, 2. Oli-

ver Hrubčo, ZŠ B. Belá, 3. Jakub Ško-

da, Atléti BS

Najmladšie žiactvo dievčatá ZŠ  

nar. 2006-2007, beh 400 m:

1. Natália Bieliková, AK MŠK ZH, 2. 

Lenka Líškayová, AK MŠK ZH, 3. Vi-

vienne Ivaničová, ZŠ B. Belá

Najmladšie žiactvo chlapci ZŠ 

nar. 2006-2007, beh 400 m:

1. Samuel Muller, AK MŠK ZH, 2. Filip 

Ivanič, KSŠ sv. F. Assiského, BŠ, 3. Ri-

chard Zorvan, KSŠ sv. F. Assiského, BŠ

Mladšie žiactvo dievčatá ZŠ 

nar.2004-2005, beh 800 m:

1. Nina Krajčíková, AK MŠK ZH, 2. 

Barbora Brnáková, AK MŠK ZH, 3. 

Paulína Gálusová, KSŠ sv. F. Assiské-

ho, BŠ

Mladšie žiactvo chlapci ZŠ nar. 

2003-2004, beh 800 m:

1. Matúš Červenák, ZŠ J. Horáka, BŠ, 

2. Krištof Lišaník, KSŠ sv. F. Assiského, 

BŠ, 3. Juraj Jurica, ZŠ J. Horáka, BŠ

Mladšie žiactvo dievčatá ZŠ nar. 

2002-2003, beh 1000 m:

1. Lola Soldanová, ZŠ J. Horáka, BŠ, 

2. Miroslava Pavlendová, KSŠ sv. F. 

Assiského, BŠ, 3. Paulína Binderová, 

Fanklub B. Bystrica

Mladšie žiactvo chlapci ZŠ nar. 

2002-2003, beh 1000 m:

1. Nikolaj Taliga, ZŠ J. Horáka, BŠ, 2. 

Adam Valovič, ZŠ J. Horáka, BŠ, 3. Mi-

chal Balázs, BŠ

Staršie žiactvo dievčatá ZŠ nar. 

2000-2001, beh na 1200 m:

1. Timea Potančoková, Atléti BS, 2. Lí-

via Paučová, ZŠ B.Belá, 3. Dominika 

Pažická, Atléti BS

Staršie žiactvo chlapci ZŠ nar. 

2000-2001, beh na 1200 m:

1. Jakub Hudec, Atléti BS, 2. Adam 

Stančok, Atléti BS

Dorastenky SŠ nar. 1995-1999, 

beh 1600 m:

1. Tereza Snitková, Atléti BS, 2. Sára 

Dolná, Gymnázium A. Kmeťa, BŠ

Dorastenci SŠ nar. 1995-1999, 

beh 2000 m:

1. Jozef Gibala, Atléti BS

30. ročník Cestného behu Trate 

mládeže

Sobota 4.6.2016 patrila Cestné-

mu behu Trate mládeže, ktorého 

sa uskutočnil už jubilejný 30. roč-

ník. Na štart sa postavilo 27 prete-

károv, ktorým počasie prialo, pre-

tože nebolo príliš horúco ako po 

predchádzajúce dva ročníky. Po re-

gistrácii na futbalovom štadióne 

v Banskej Štiavnici sa pretekári au-

tobusom presunuli na štart pre-

tekov do Hronskej Breznice, kde 

preteky o  10:30 hod. odštartova-

la primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková. Na štart prišiel preteká-

rov povzbudiť aj tajomník predsedu 

Banskobystrického samosprávneho 

kraja Ján Mora. Náročná trať pre-

tekov mala 20 km a viedla z Hron-

skej Breznice, cez Kozelník, Banskú 

Belú, kde bežci odbočili do kysihý-

belských lesov. Odtiaľ už bežali cez 

sídlisko Drieňová do cieľa prete-

kov, ktorý bol na futbalovom šta-

dióne v Banskej Štiavnici. Všetkých 

27 pretekárov a pretekárok dobeh-

lo do cieľa v poriadku. O bezpečnosť 

pretekárov sa starali a dopravu ko-

ordinovali príslušníci Krajského do-

pravného inšpektorátu Banská Bys-

trica. Ceny víťazom jednotlivých 

kategórií odovzdali primátorka 

mesta, zástupca primátorky mesta 

Ing. Marián Zimmermann a Mgr. 

Bohuslav Melicherčík, riaditeľ pre-

tekov. Výsledky 30. ročníka Cestné-

ho behu Trate mládeže:

Muži do 39 rokov:

1. Marek Vidlička, Levice 1:18:36, 2. 

Dušan Beňo, ZH 1:20:58, 3. Peter Ben-

co, Bratislava 1:22:24

Muži veteráni 40 – 49 rokov:

1. Pavol Husár, N. Lehota 1:36:48, 2. 

Leonard Kuchta, BŠ 2:05:21

Muži veteráni 50 – 59 rokov:

1. Radek Šály, B. Belá 1:39:02, 2. An-

ton Kollár 1:41:47, 3. Jozef Mecele, 

ZH 1:42:04

Muži nad 60 rokov:

1. Milan Libo, Vyhne 1:45:34, 2. Sta-

nislav Skačan, Šaľa 1:48:43, 3. Štefan 

Jokl, BŠ 2:07:34

Ženy do 39 rokov:

1. Renáta Balková, BŠ 2:09:27

Ženy nad 50 rokov:

1. Eva Valachová, Zvolen 2:00:14

Celkové poradie Cestného behu 

Trate mládeže

1. Marek Vidlička, 2. Dušan Beňo, 3. 

Peter Benco, 4. Peter Dvorský

Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli po-

ďakovať všetkým, ktorí sa zaslú-

žili o zdarný priebeh Malého behu 

Trate mládeže a  Cestného behu 

Trate mládeže: chlapcom a  dievča-

tám z  Gymnázia A. Kmeťa v  Ban-

skej Štiavnici, p. Michalovi Špun-

tovi, p. Rudolfovi Nečasovi, p. 

Pavlovi Kondáčovi, p. Danielovi 

Matisovi, p. Jánovi Furindovi, rod. 

Melicherčíkovej, Martinovi Prokei-

novi, Milanovi Potančokovi, Jurajo-

vi Domitrekovi, Danielovi Orosovi, 

starostke obce Kozelník p. Eve Pe-

tákovej a obyvateľom obce, p. Jan-

ke Machilovej, p. Miroslave Majer-

skej z  Červeného kríža, Mestskej 

polícii v  Banskej Štiavnici a  ostat-

ným kolegom z  MsÚ (Štefanovi 

Lackovi, Mgr. Jankovi Petríkovi), 

Krajskému dopravnému inšpekto-

rátu v Banskej Bystrici, OO PZ Ban-

ská Štiavnica, Technickým službám, 

m. p., M+S Audio, p. Romanovi Ku-

rucovi, p. Ivanovi Javorskému a p. 

Ľubomírovi Barákovi za prípravu, 

úpravu futbalového štadióna a pre-

tekárskej dráhy a  výborný guláš. 

Zároveň by sme sa chceli poďakovať 

sponzorom, ktorí poskytli ceny pre 

víťazov a občerstvenie pre preteká-

rov, a to: Ministerstvo dopravy, vý-

stavby a  regionálneho rozvoja SR, 

ŽSR, Coop Jednota Žarnovica, s. d., 

Winer, s. r. o., Anton Antol, s. r.o., 

Tanád Sport, s. r. o., Ermont Erik 

Melicherčík, Allcom, s. r. o., Ing. Ro-

man Šlúch. Za zdravotný sprievod 

ďakujeme Záchrannej zdravotnej 

službe, Banská Bystrica, za autobu-

sovú dopravu Autoškole J. Bosák, 

Banská Štiavnica.

Henrieta Godová, 

Bohuslav Melicherčík

Malý beh Trate mládeže znova s rekordnou účasťou

Pretekári na Malom behu Trate mládeže  foto Ján Petrík 
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kam v BŠ 
a okolí ?

V sobotu 11.6. 2016 sa usku-

točnil ďalší ročník podujatia 

Budenie sitnianskych rytierov, 

ktoré už pravidelne otvára 

hlavnú turistickú sezónu pri 

jazere Počúvadlo.

Počasie organizátorom v  tom-

to roku veľmi neprialo. Zamrače-

né, s  pár kvapkami dažďa počas 

dňa, ale nakoniec vydržalo aspoň 

bez očakávanej prietrže, čo pote-

šilo všetkých zúčastnených. Už od 

10.00 hod. mohli skupinky dospe-

lých i  detí vystúpiť na Sitno. Po-

čas výstupu ich čakali rôzne úlohy, 

ktoré pre nich pripravili štiavnickí 

skauti zo 4. oddielu Erebor. Na za-

stávkach počas cesty na vrchol boli 

potrebné preukázať nielen vedo-

mosti, ale aj praktické rozmýšľanie 

a zručnosti. Po návrate k jazeru ča-

kala na súťažiacich, ale aj ostatných 

ukážka ošetrenia a  prvej pomoci 

v podaní ochotných dám zo Sloven-

ského červeného kríža, či určova-

nie najvýznamnejších regionálnych 

dominánt v spolupráci s OOCR Re-

gión Štiavnica. V  rámci progra-

mu nechýbali vstupy Erika Forgá-

ča, klauni Pik a Nik či predstavenia 

Banskobystrického divadla na Ráz-

cestí. Nejedna rodinka si deň sprí-

jemnila aj vychádzkou do miestnej 

mini ZOO pri hoteli Topky, preve-

zením sa na drevenom kolotoči, či 

maľovaním na tvár. A tak aj napriek 

tomu, že počasie sa mračilo, z det-

ských tvárí neschádzal úsmev počas 

celého dňa. Spolu so spoluorganizá-

tormi OZ Sitnianski rytieri a OOCR 

Región Štiavnica ďakujeme všet-

kým, ktoré pomohli úspešnému 

priebehu akcie a veríme, že vese-

lých tvárí bude aj počas tohto leta 

pri našom najznámejšom tajchu čo 

najviac a srdečne pozývame na ďal-

šie akcie v tejto atraktívnej lokalite 

(Hudobné leto u Blaškov, Sitno Blu-

es, Biograf či Sitnianska paškrta).

R. Marko

Deti otvorili sezónu

Divadlo pre deti v podaní klaunov Pik a Nik  foto Rasťo Marko

V sobotu 18.6. 2016 nás 

o 20.00 hod. čaká v Amfi teátri 

pod Novým zámkom poriadna 

dávka skvelej hudby. 

Po prvýkrát si do nášho regiónu na-

šiel projekt One Day Jazz, ktorý pri-

nesie hudobný večer pre fanúšikov 

kvalitného jazzu. Po dlhšej pauze 

sa na pódiu stretne unikátna zo-

stava medzinárodných hudobníkov 

a spolužiakov z prestížnej Berklee 

College of Music. Diváci si vychut-

najú  virtuozitu, ktorú spolu pred-

vedú John Shannon (gitara), Dan 

Brantigan (trúbka), Oskar Rózsa 

(basgitara) a Martin Valihora (bi-

cie). 

Večer sa môžete tešiť na hudbu 

z projektov Waking Vision, Dan 

Brantigan Quartet a Universal 

Cure, ktoré svojou tvorbou ovplyv-

nili celú generáciu hudobníkov. Re-

nesancia tohto projektu sa koná 

priamo na podnet fanúšikov a One 

Day Jazz Festivalu.

One Day Jazz Festival je komorný 

festival jazzu, ktorý letnými kon-

certmi otvorí svoj 9. ročník. Po 

prvýkrát sa okrem hlavného mesta 

bude konať aj v iných mestách - Ko-

šiciach, Banskej Štiavnici a v Žiline. 

„Festival pokračuje vo fi lozofi i jedineč-

nosti hudobných čísiel, často realizova-

ných špeciálne na One Day Jazz Fes-

tival, ktoré v mnohých prípadoch nesú 

príbeh alebo posolstvo hlbšieho, vyššie-

ho významu. Tentokrát sa festival pro-

stredníctvom svojho programu a hu-

dobnej rétoriky tvorby významných 

interpretov priblíži ku konkrétnemu od-

kazu pojmov tolerancia, humanizmus a 

mier,“ hovorí riaditeľ festivalu Mar-

tin Valihora.

ŠN

One Day Jazz už v sobotu!

Výstava, ktorá v Kultúrnom 

centre Mesta Banská Štiavnica 

predstaví výstavnú kolekciu 

ocenených detských knižných 

ilustrácií z medzinárodnej 

súťaže Bienále ilustrácií 

Bratislava. 

Výstavnú kolekciu pripravil Medzi-

národný dom umenia pre deti Bi-

biana.

Výstava bude verejnosti prístup-

ná od 17.6.2016-31.7.2016

Uvidíte:

- najhodnotnejšie ilustrácie z 

50-ročnej histórie tohto medziná-

rodného podujatia (1967 - 2015)

- 150 nádherne ilustrovaných kníh 

pre deti a mládež

- z 36 krajín sveta, ktoré pochádza-

jú z fondov knižnice Bibiany v Bra-

tislave

- knižné ilustrácie pre deti ocenené 

Grand Prix

Vernisáž: 17.6.2016 o  17:00 hod 

vo výstavnej miestnosti Kultúrne-

ho centra.

Zuzana Patkošová

Ilustrátorský Olymp

16.-19.6. Divadelný festival Vlno-

plocha. 5 českých a 7 slovenských 

TOP divadiel v kostole, v dvoroch 

a uliciach. Spolu 22 predstavení + 

študentské predstavenia. Párty vo 

festivalovom centre Bristol.

17.6. Vernisáž výstavy: Ilustrá-

torský olymp. Držitelia najvyšších 

ocenení Bienále ilustrácií v polsto-

ročnej retrospektíve. KC, 17:00

17.6. Vernisáž výstavy: Jana Far-

manová - Esencie. Galéria J. Kollá-

ra, 18:00. 

18.6. Vila Magnolia: Deň kávy. 

13:00 Espresso a  Latte art 

workshop, 15:30 Domáca príprava 

kávy, 17:00 Ochutnávka rôznych 

druhov káv.

17.6. Drink Wine. Rezervácie: 

045 692 11 13. Cosmopolitan-ve-

žička, 20:00.

17.6. Koncert: Graeme mark 

band. Cafe bar Jašterice, 20:00.

17.6. Koncert: Graeme mark band. 

Na nádvorí Jašteričiek, 20:00.

18.6. Camera Obscura. Koho za-

ujíma ako to vyzerá vo fotoapará-

te a ako funguje tento vynález. Fo-

toklub Blur, KC, od 9:00.

18.6. Zlatá Hodruša 2016: Súťaž 

v  ryžovaní zlata. Salamandra Re-

sort 10:00-16:00.

18./25.6. Terra Permonia. Vždy 

v sobotu, 13:00-17:00.

18.6. Pečené prasiatko na Terase 

u Blaškov. Hrá skupina RDS. Počú-

vadlianske jazero, 18:00.

18.6. One day jazz fest. Amfi teá-

ter, 19:00

18.6. Festival Svetla "Illumination". 

Centrum mesta, 22:00.

18.-19.6. Netradičné víkendy v 

Starom zámku. Vstupy: 

18. jún: 16:00, 17:30, 19:00. 

19.jún: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 

16:00, 17:30.

21.6. Workshop: Ako začať úplne 

od nuly. Luft coworking, 19:00-

20:00.

22.6. Káva s koučom na gauči: Ali-

ca Hrnčiríková. Rezervácia nutná: 

alicahrncirikova@gmail.com. Div-

ná pani, 9:00-13:00

23.6.-14.7. Výstava Šachovnice. 

Vernisáž 14:00, Berggericht.

24.6. Medzinárodný futbalový 

turnaj 5 krajín žiakov. Štiavnické 

Bane, 10:00.

24.-25.6. Rozlúčka so školským 

rokom na Starom zámku. Pia: 

8:00-14:00. So: 9:00-17:00

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Prímestské 
letné tábory
Centrum voľného času organi-

zuje pre deti vo veku od 6 do 15 

rokov prímestské letné tábory v 

termínoch od 4.7. – 8.7. 2016 a 

11.7. – 15.7.2016. Deti čaká za-

ujímavý program plný hier, súťaží 

a spoznávanie okolia. Bližšie info 

Vám poskytneme v CVČ a na te-

l.č.: 0907 598 567. 

J. Machilová

Športový deň
Okresné centrum a Základná or-

ganizácia SZTP Banská Štiavnica 

Vás srdečne pozývajú na Športo-

vý deň – Memoriál JUDr. Joze-

fa Beneša. Športový deň sa usku-

toční dňa 28. júna 2016 o 10:00 

hod. na futbalovom štadióne Sit-

no Banská Štiavnica. Súťažné 

disciplíny: hod granátom, hod na 

cieľ, šípky, streľba zo vzduchovky, 

kop na cieľ. Príďte si s nami zasú-

ťažiť a stráviť príjemné dopolud-

nie. Občerstvenie bude priprave-

né (štartovné 2,-Eur). Tešia sa na 

Vás organizátori a výbory SZTP. 

Anna Peťková, Ivan Madara

A je tu opäť 1. jún – MDD. Tento 

svoj sviatok oslávili aj deti 

zo Špeciálnej základnej školy 

v Banskej Štiavnici.

Už tradične si za pomoci svojich pe-

dagógov pripravili množstvo zau-

jímavých aktivít pre seba ale aj pre 

kamarátov z MŠ sv. Františka Assis-

kého v Banskej Štiavnici a kamará-

tov zo Súkromnej základnej školy 

- Bakomi v  Banskej Štiavnici. Zá-

bava, smiech, dobrá nálada a slad-

ká odmena bola určená pre každého 

účastníka tohto krásneho dňa. Na 

úvod a  zahájenie, žiaci Špeciálnej 

základnej školy svojim kamarátom 

a aj rodičom, ktorí sa prišli na nich 

pozrieť zatancovali tanček k  MDD 

a pozvali svojich kamarátov hľadať 

poklad. Žiaci museli prejsť rôzny-

mi športovými stanovištiami, mu-

seli poskladať určené indície a nájsť 

svoj vytúžený poklad. Pre najmen-

ších účastníkov z  MŠ boli pripra-

vené taktiež zaujímavé stanovištia, 

kde sa mohli naši najmenší do sýta 

vyšantiť a zasúťažiť si. Na záver si 

potom väčší žiaci zahrali fl orbal 

a  všetci spolu si mohli zatancovať 

na diskotéke, ktorú pre deti zahral 

dídžej Vladimír Gazda a Peter Izák, 

za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

Chceme sa ale poďakovať aj ďal-

ším sponzorom, ktorí prispeli, aby 

sme mohli MDD osláviť čo najkraj-

šie. Preto ďakujeme pánovi Jozefo-

vi Majerovi – Azor, pani Binderovej 

– z  penziónu Antolský Mlyn, pani 

Ing. Makovíniovej – z hotela Topky, 

pani Alene Dobrovičovej – Penzión 

na Kopci, pani Ľudmile Blaškovej 

– Terasa u Blaškov, pánovi Ing. Jo-

zefovi Karabellymu – Kami a býva-

lému kolegovi zo ŠZŠ pánovi Joze-

fovi Gáborovi. Veľké poďakovanie 

patrí všetkým, ktorí prispeli na ve-

selú párty detí pri príležitosti MDD.

Veď MDD je iba jeden deň v roku, 

a preto si ho treba užiť.

Foto: archív ŠZŠ

Jozef Kallo

Medzinárodný deň detí 
v Špeciálnej základnej škole v Banskej Štiavnici

Žiačka gymnázia A. Kmeťa, Sára 

Dolná – dobrovoľníčka lesoochra-

nárskeho združenia VLK a  jej eko-

logický projekt Bordel v lese! tento 

týždeň vrcholí a to nie len putovnou 

výstavou, ale aj besedou v Art kafé, 

16. 6. o 16:00, na ktorú vás, Ban-

skoštiavničania, radi pozývame.

Putovná výstava, ktorej konštruk-

cia bola vyrobená Sárou a Áronom 

Hortobágyim na neďalekej farme 

v Podhorí, teraz putuje po štiavnic-

kých školách: bola na gymnáziu, 

momentálne je na katolíckej spoje-

nej škole, kde Sára oboznamuje žia-

kov o zmysle projektu na hodinách 

a chystá sa ešte iste na ZŠ J. Kollára.

Výstava prezentuje „najlepšie“ fot-

ky, ktoré nám poslali žiaci zo svo-

jich potuliek po prírode, fotky bor-

delu, ktorí robia ľudia. Ideou akcie 

je ukázať mladej generácii, že je tre-

ba zmeniť naše správanie k  príro-

de. Uvedomujeme si, že dospelých 

už veľmi nezmeníme, ale mladých 

môžeme ešte pozitívne ovplyvniť, 

o  čo sa výstava i  celý projekt sna-

ží. Myslíme si, že nie je jedinou ces-

tou len upratovať po nezodpoved-

ných a  ignorantských ľuďoch, ale 

skúsiť to zamedziť v začiatku, pokú-

siť sa o prevenciu. A práve o tomto 

sa bude baviť na besede v Art kafé, 

kde privítame odborníčku na túto 

problematiku Martinu Paulíkovú 

z nadácie Ekopolis a  fotografa prí-

rody Michala Lachkoviča. Taktiež 

tam chceme odmeniť dvoch žiakov 

za ich „najúspešnejšie“ fotky borde-

lu v lese.

Budeme veľmi radi, ak by ste sa 

v štvrtok zastavili v Art kafé, alebo 

ak by ste mali záujem o putovnú vý-

stavu, aby ste nás kontaktovali cez 

FB: Bordel v lese! Alebo, aby sme len 

nerobili bodrel tam, kde to miesto 

za to nemôže; kultúrnymi nás robia 

naše činy, nie slová!

Paul Kindji a Sára Dolná

Projekt: Bordel v lese! Vrcholí

Elokovaná trieda – Šteful-

tovské tekvičky si v júni pri 

príležitosti trvania projektu 

Dni detskej radosti pozvali do 

MŠ DHZ Štefultov. 

Hasiči deťom v  praktickej ukáž-

ke predviedli ako zasahujú pri po-

žiari. Deti oboznámili s prácou ha-

sičov a  technikou, ktorú využívajú 

pri svojej práci. Mestská policajná 

hliadka z Banskej Štiavnice v krát-

kej besede poinformovala deti ako 

sa majú správať chodci na chod-

níku, či cyklisti na ceste. Deti mali 

možnosť sadnúť si aj do policajné-

ho auta. Ďakujeme DHZ Štefultov 

pánovi Jozefovi Ďuricovi a náčelní-

kovi Mgr. Vladimírovi Kratošovi za 

ochotu, čas a milú spoluprácu.

Petronela Šavoltová,

učiteľka MŠ Štefultov

Mestská polícia aj hasiči 
v materskej škole na Štefultove

MDD na 
Hotelke
Už po tretí rok sa prvého júna 

otvorili na Súkromnej hotelovej 

akadémii brány pre tých najmen-

ších. Každoročne študenti prvého 

ročníka pripravujú pre škôlkárov 

MDD s  rôznymi prekvapeniami. 

Najskôr to bola MŠ zo Štefulto-

va, vlani Guliver a tento rok prišli 

deti z MŠ pod Kalváriou. A na ho-

telke, ako inak, ich čakalo množ-

stvo prekvapení od čokoládovej 

fontány, cez hry, tanec, maľova-

nie, vozenie sa na koníku Nevada 

či vlastnoručné pečenie koláčikov. 

Deti boli šťastné, veselé. Zažili 

niečo nové, a prialo im aj počasie. 

Slniečko svietilo a  tak na našich 

najmenších čakal skutočne svia-

točný deň. O tom ako sa mali a čo 

všetko zažili hovoria fotky a  ich 

rozžiarené očká.

Škôlkári si vyskúšali jazdu na 

koni, nosenie vajíčok na lyžici, 

futbal, pečenie lineckých koláči-

kov, tanec a nakoniec aj maľova-

nie tváričiek, aby pekný zážitok 

vydržal až domov.

Jaroslava Marušková
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 18.6.2016 

si pripomína-

me smutné vý-

ročie, keď nás 

navždy opus-

til náš drahý manžel, otec, 

brat, švagor, príbuzný a zná-

my Štefan Kríž. Tí, ktorí ste 

ho poznali, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku. 

Spomína manželka 

Margita, syn Michal a 

ostatná rodina

Spomienka

Už nepočuť po dome otcov 

a dedkov hlas, už viac neprí-

de medzi nás, deti, vnúčatá 

si nepohladí a nepovie drahí 

moji, mal som Vás všetkých 

veľmi rád. Láska však smr-

ťou nekončí, v srdciach nám 

navždy zostaneš žiť.

Dňa 18.6.2016 sme si pri-

pomenuli 8. výročie čo nás 

navždy opustil milovaný 

manžel, otec a starý otec 

Peter Pačesa. S láskou a úc-

tou spomínajú 

Dáška, Peťo, Maťo, Biba, 

Saskia, Natanko

Poďakovanie
Štiavničanom a  návštevníkom 

mesta ďakujeme za podporu 

a  príspevky, ktoré nám poskyt-

li 10. júna na Deň belasého mo-

týľa – deň ľudí postihnutých sva-

lovou dystrofi ou. Do pokladničiek 

sa vyzbieralo 294 €. Zo zbierky 

sa prispieva na invalidné vozíky, 

zdviháky, odsávačky hlienov a iné 

pomôcky, ktoré v plnej výške ne-

hradí štát. Bille ďakujeme, že nám 

umožnila rozložiť sa pred ich pre-

vádzkou a zvlášť ďakujeme za po-

moc dobrovoľníčke Eliške Mich-

novej. Viac informácií o kampani 

nájdete na www.belasymotyl.sk.

Alžbeta Škvarková, 

Adela Plevová

Dňa 2. júna žiaci s učiteľmi ŠZŠ 

v Banskej Štiavnici už tradične 

navštívili hasičskú zbrojnicu. 

Strávili sme tu pomerne dlhý čas 

a všetci hasiči v službe i napriek pra-

covnej zaneprázdnenosti sa nám 

odborne venovali. Okrem mobilnej 

techniky – hasičských áut a ich vy-

bavenia sme sa dostali aj do vnútor-

ných priestorov hasičskej zbrojnice 

a  mohli tak poodhaliť a  dozvedieť 

sa o  tom, že hasiči patria pod Mi-

nisterstvo vnútra, sú organizova-

ní ako polovojenská jednotka, majú  

pravidelný pracovný režim, vzdelá-

vajú sa, musia byť v dobrom zdra-

votnom stave, ktorý si udržiavajú 

aj cvičením v posilňovni. Od nahlá-

senia požiaru musia byť v časovom 

limite na mieste zásahu. Dozvede-

li sme sa, že ich oblek s vybavením 

váži viac ako 20 kg, preto nemá-

me ženy hasičky. Po návrate zo zá-

sahu prechádzajú mokrou (špina-

vou) šatňou cez sprchy do suchej 

(čistej) šatne. Pretože sú stále v po-

hotovosti, pracovisko im poľudšťu-

je oddychová miestnosť, kuchynka 

a práčovňa. Pre našich žiakov bolo 

zaujímavé nielen vyskúšať si hasič-

ský oblek a  helmu, podržať si na-

ozaj ťažké hydraulické nožnice na 

strihanie karosérie, ale tiež zvinúť si 

hadice do slimáčika a striekať prúd-

nicou. Hasiči nielen hasia požiare, 

ale zasahujú pri autonehodách, za-

chraňujú ľudí v  prípade živelných 

katastrof ako sú povodne, víchri-

ce, alebo v zrútených domoch a ba-

niach. Hasičov môžete zavolať aj 

v prípade, že sa dostanete do uzav-

retého priestoru, a bez pomoci hru-

bej sily sa z neho nedá dostať von.

Zároveň sa chceme poďakovať ve-

liteľovi a jeho kolegom Hasičského 

a záchranného zboru MVSR Banská 

Štiavnica za umožnenie tejto zaují-

mavej exkurzie.

Danica Chytilová, 

ŠZŠ Banská Štiavnica

Poďakovanie našim hasičom 
za sprevádzanie počas exkurzie

7. júna 2016 stratila slovenská 

chemická obec zanieteného 

biochemika Ing. Jozefa Bellu, 

CSc., ktorého  profesionálny 

život bol spätý aj so SPŠ 

chemickou v Banskej Štiavnici 

/neskôr SPŠ Samuela Miko-

víniho/. Banská Štiavnica 

mu prirástla k srdcu, mohli 

ste stretávať štíhleho bielo-

vlasého pána na prechádzke 

Dolnou ružovou ulicou...

Ing. J. Bella, CSc. sa narodil 12. 9. 

1937 v  Turčianskej Štiavničke. Na 

strednej škole mu učarovala ché-

mia. V  roku 1961 ukončil päťroč-

né štúdium na Chemickej fakulte 

SVŠT v Bratislave odbor Všeobec-

ná chémia SVŠT na výbornú /štát-

nice i obhajobu diplomovej práce/. 

Už počas štúdií exceloval na labo-

ratórnych cvičeniach ako asistent. 

Zamestnal sa vo Výskumnom ústa-

ve celulózy a papiera v Bratislave a v 

rokoch 1965 – 1989 pracoval ako 

odborný asistent a  výskumný pra-

covník na Katedre chémie a bioché-

mie Lekárskej fakulty UK v Bratisla-

ve. 11.4.1985 obhájil kandidátsku 

dizertačnú prácu na tému: „Mastné 

kyseliny a  ich vzťah demyelinizujúcim 

ochoreniam“.

Od 1.9. 1989 pôsobil na SPŠ che-

mickej ako spoluzakladateľ alter-

natívneho bloku biotechnológia 

v  rámci študijného odboru analy-

tická chémia. Vyučoval biochémiu 

a  predmet: biologické kontrolné 

metódy spôsobom viac vysokoškol-

ským. Vybudoval i samostatné bio-

technologické laboratórium, kto-

rého bol správcom. Bol autorom 

učebných textov: Návody na che-

mické laboratórne cvičenia.

Ing. Jozef Bella, CSc., člen Sloven-

skej chemickej spoločnosti, múdry, 

sčítaný, kultivovaný, priateľský, za-

ujímavý človek, s ktorým ste mohli 

debatovať na akúkoľvek tému. Ako 

člena Biotechnologickej spoločnos-

ti v  Nemecku /hovoril plynule po 

nemecky/ ho pozývali na biotech-

nologické sympóziá v  Nemecku 

a v Rakúsku. Ako pedagóg a vynika-

júci odborník vedel pritiahnuť svo-

jich študentov, ktorí ho vyhľadávali 

a uznávali pre jeho neoceniteľné ve-

domosti a skúsenosti. Nebol tried-

ny, ale na stretnutia si ho bývalí 

žiaci radi pozývali. V roku 1997 ho 

Štátny inštitút odborného vzdelá-

vania MŠ SR vymenoval za člena 

odbornej komisie pre integrovaný 

odbor chémia. V tom istom roku 

odišiel do dôchodku. Na našej ško-

le vyučoval však do roku 2005. Ako 

vitálny a aktívny dôchodca sa v ro-

koch 2006 - 2010 spolu s Ing. Ele-

nou Šlaukovou podieľal na realizácii 

projektu Katedry environmentál-

neho inžinierstva TU vo Zvolene: 

„Eliminácia kyslých banských vôd“.

Posledná rozlúčka s  pánom profe-

sorom Ing. Jozefom Bellom, CSc. sa 

uskutoční v piatok 17.6.2016 v Bra-

tislave. Česť jeho pamiatke!

Beata Chrienová

Za Ing. Jozefom Bellom, CSc.

Hasiči DHZ Štefultov a zvedaví škôlkári  foto MŠ Štefultov



8
číslo 23 • 16. jún 2016

sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

„Na známosť sa všetkým 

dáva, mimoriadne dobrá 

správa. Navštívte nás malí, 

veľkí, zabavia Vás vtipné 

scénky. Prezradia Vám, čo sa 

dialo, keď sa ľudstvo vyvíjalo. 

Budú sa diať veľké veci, 

neváhajte, príďte všetci.”

Slovenské banské múzeum, histo-

rické hudobné a divadelné združe-

nie Tormen a skupina historického 

šermu Ricasso pozývajú zažiť netra-

dičné víkendy na Starom zámku v 

Banskej Štiavnici.

Pre všetkých návštevníkov sú pri-

pravené netradičné prehliadky Sta-

rého zámku pod názvom Z minu-

la do budúcna, počas ktorých sa na 

jednom mieste stretnú dejiny z celé-

ho sveta od praveku až po dvadsiate 

storočie v netradičnej podobe spra-

cované...

Termíny netradičných víkendov: 

18.-19.jún, 31.júl, 20.-21. august, 

10.-11. september 2016

Vstupy: 

18. jún: 16:00, 17:30, 19:00

19.jún: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 

16:00, 17:30

31.júl: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 

16:00, 17:30

20.august: 10:00, 11:30, 13:00, 

14:30

21.august: 10:00, 11:30, 13:00, 

14:30, 16:00, 17:30

10.-11.september: 10:00, 11:30, 

13:00, 14:30, 16:00, 17:30

Miesto konania: Slovenské ban-

ské múzeum - Starý zámok, Banská 

Štiavnica

Vstupné: v predpredaji (Predpredaj 

končí deň pred začiatkom podujatia 

o 16.00 hod.)

deti (5-18 rokov) 3,00€, dospelí 

4,00€

v deň podujatia: deti (5-18 rokov) 

3,50€, dospelí 5,00€

Rezervácie vstupeniek: 045/694 

94 72, marketing@muzeumbs.sk

Minimálny počet návštevníkov je 10.

Počas víkendu nie je v prevádzke aj 

bežná expozícia Starého zámku.

Web podujatia: www.muzeumbs.sk 

Mediálny partner: rádio Expres, 

Štiavnické noviny, s fi nančnou pod-

porou BBSK SBM

Netradičné víkendy v Starom zámku

Pod týmto názvom sa v areáli 

svätoantonského kaštieľa 

uskutočnil už 6. ročník prírodo-

vednej súťaže, na ktorej 

preukázali svoje vedomosti 

a zručnosť žiaci 4. až 6. 

ročníkov vybraných základ-

ných škôl z okresov Banská 

Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad 

Hronom. 

Na podujatí nechýbali vzácni hos-

tia: Ing. Slavomír Kicko – predse-

da Obvodnej poľovníckej komory 

Žiar nad Hronom (inak autor myš-

lienky organizovať takúto súťaž), 

Ing. Jaroslav Poláček – riaditeľ OZ 

Žarnovica – Lesy SR, š. p., Ing. Ján 

Grolmus a Ing. Vlastimil Rezek – za 

generálne riaditeľstvo Lesov SR, š.p. 

Banská Bystrica, Ing. Andrea Žia-

ková – prednostka Okresného úra-

du Žiar nad Hronom, Ing. Jaroslav 

Dudík - predseda Regionálnej orga-

nizácie Slovenského poľovníckeho 

zväzu Žiar nad Hronom a riaditeľ 

Mestských lesov Banská Štiavni-

ca, PaedDr. Viera Ebert- za Mest-

ský úrad Banská Štiavnica, Ing. Šte-

fan Orolín riaditeľ Obecných lesov 

Banská Belá i mnohí ďalší. Jednot-

livci a  3-členné družstvá súťažili v 

nasledovných disciplínach: pozná-

vanie zvierat, poznávanie stromov, 

poznávanie stôp, poznávanie zvu-

kov, poľovnícka kynológia, vlasti-

veda – pohoria regiónu, zhotovenie 

vtáčieho kŕmidla, kresba s  tema-

tikou nášho vtáctva, streľba na la-

serovej strelnici a sadenie stromče-

ka. Týchto desať disciplín najlepšie 

zvládli a  1. miesto získali žiaci zo 

ZŠ Andreja Kmeťa v  Žarnovici, na 

2. mieste skončila ZŠ s MŠ Maxi-

miliána Hella Štiavnické Bane (ako 

minulý rok) a na 3. mieste skončila 

ZŠ Jozefa Horáka v Banskej Štiav-

nici. Z  jednotlivcov skončila na 1. 

mieste Vaneska Debnárová zo ZŠ 

Andreja Kmeťa v  Žarnovici, na 2. 

mieste Ľudka  Kováčová taktiež zo 

ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici a na 

3. mieste Zuzka Smutná zo Zák-

ladnej školy Jozefa Horáka v  Ban-

skej Štiavnici. Na otvorení i pri odo-

vzdávaní cien nechýbali fanfáry na 

lesných rohoch v  podaní trubačov 

zo SOŠL Banská Štiavnica. Všetky 

deti preukázali výborné vedomosti 

a vyhral vlastne každý zúčastnený. 

Tí najlepší získali hodnotné ceny 

aj vďaka podpore viacerých ustano-

vizní a osôb, ktorí pomohli poduja-

tie organizovať. Naše poďakovanie 

patrí predovšetkým hlavným orga-

nizátorom Obvodnej poľovníckej 

komore v Žiari nad Hronom a Od-

štepnému závodu  Lesov SR, š.p. 

v Žarnovici. Ďalej pri realizácii sú-

ťaže pomohli: SOŠL Banská Štiav-

nica, RgO SPZ v Žiari nad Hronom, 

Múzeum vo Svätom Antone, Slo-

venská lesnícka komora, Mestské 

lesy Banská Štiavnica, Lesy Banská 

Belá s. r. o., mesto Banská Štiavni-

ca, mesto Žarnovica, mesto Žiar 

nad Hronom, Športový klub Dy-

namik Nitra – Ing. Vladimír Vikor,  

Molda - stavebná fi rma s. r. o., pán 

Štefan Mičura, Lesy Banská Belá a 

Poľovnícka spoločnosť  Šarvíz. Prí-

rodovedná súťaž „Čo šepká les“ je 

krásnym príkladom dôležitej prá-

ce našich lesníkov a poľovníkov pri 

výchove a  vzdelávaní detí a  mlá-

deže. V  Múzeu vo Svätom Antone 

sme úprimne radi, že sme mohli po-

skytnúť priestory pre toto jedineč-

né podujatie.

Marian Číž

Čo šepká les

Ocenení žiaci na prírodovednej súťaži  foto Lubo Lužina

Ten, ktorý dal 
Winnetuovi tvár...

Nebolo to tak dávno, čo generá-

cie detí a ich rodičov so zatajeným 

dychom čítali knihy z edície Stopy. 

Príbehy o slobode, nefalšovanom 

hrdinstve a o priateľstve na život 

a smrť. Slávne mayovky, cooprov-

ky, stevensonovky ilustroval rodák 

z Košíc Teodor Schnitzer. V rokoch 

1955 – 1977 ilustroval najmenej 

116 kníh. Knihy, ktoré sa aj vďa-

ka jeho ilustráciám stali kultom. 

Schnitzer dal Winnetuovi tvár... 

Koncom 70. rokov sa však Schni-

tzer stratil. Workoholizmus a alko-

hol mu podrazili nohy.  Daňou bolo 

podlomené zdravie, strata osob-

ného a  pracovného zázemia, osa-

melosť. Je ťažko uveriteľné, ako sa 

na výnimočného autora rýchlo za-

budlo aj na výtvarnej scéne. Na-

priek víťazstvu nad závislosťou, sa 

mu nepodarilo vrátiť sa k tvorbe. 

Stratil sa. Až investigatívne pátra-

nie kurátorov z bratislavskej galé-

rie Toto prinieslo ovocie. Vo februá-

ri 2015 sa podarilo objaviť a neskôr 

verejnosti sprístupniť stratené 

Schnitzerovo dielo. Teší nás, že aj 

v Banskej Štiavnici budeme mať 

skvelú príležitosť vidieť originálnu 

kolekciu výnimočných ilustrácií.

Výstava: Teodor Schnitzer „Muž 

z divokého východu“ začína v piatok 

24.6.2016 v Galérii Jozefa Kollára 

o 18.00 hod., www.muzeumbs.sk. 

Srdečne pozývame!

Iveta Chovanová

Esencie 
– vernisáž v galérii

Leto do Galérie Jozefa Kollára pri-

chádza s  novou výstavou. Jedna 

z  najzaujímavejších súčasných slo-

venských maliarok Jana Farmano-

vá /*1970/ sa predstaví v  projekte 

„Esencie“. Vône, chute, nálady pre-

nikajú z Farmanovej obrazov, opan-

távajú zmysly divákov, vťahujú ich 

do sveta prirodzenej ženskej krásy. 

Jana Farmanová je ťažiskovo fi gu-

ralistka, v dielach tematicky preva-

žuje žena, dievča. Realita sa prelína 

so snami, sila s  krehkosťou, próza 

s poéziu. Výber z viacerých aktuál-

nych autorkiných maliarskych cyk-

lov kurátorsky pripravila Silvia L. 

Čúzyová. Srdečne pozývame na ver-

nisáž do Galérie Jozefa Kollára v pia-

tok 17.6.2016 o 18.00 hod. Výstava 

potrvá do 4.9. 2016, ut – ne: 9.00 – 

17.00, www.muzeumbs.sk.

Iveta Chovanová, SBM 
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Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 17.6. o 19:30 hod.Piatok 17.6. o 19:30 hod.
Štvrtok 23.6. o 19:30 hod.Štvrtok 23.6. o 19:30 hod.

PodfUkÁri: DejsTvo 2PodfUkÁri: DejsTvo 2

Akčný/Komédia/Thriller, USA, Akčný/Komédia/Thriller, USA, 
2016, 115 min., MP 12. Vstupné: 4 2016, 115 min., MP 12. Vstupné: 4 
€. €. Špičkoví iluzionisti zo skupiny Šty-Špičkoví iluzionisti zo skupiny Šty-
ria jazdci (Jesse Eisenberg, Woody ria jazdci (Jesse Eisenberg, Woody 
Harrelson, Dave Franco a Lizzy Ca-Harrelson, Dave Franco a Lizzy Ca-
plan) sa vracajú vo svojom druhom plan) sa vracajú vo svojom druhom 
dobrodružstve, aby na svojom celosve-dobrodružstve, aby na svojom celosve-
tovom turné predviedli kúsky presahu-tovom turné predviedli kúsky presahu-
júce hranice ľudského chápania.júce hranice ľudského chápania.

Sobota 18.6. o 20:30 hod.Sobota 18.6. o 20:30 hod.

CeNTrAl INTeligeNceCeNTrAl INTeligeNce

Komédia, USA, 2016, MP 12. Vstup-Komédia, USA, 2016, MP 12. Vstup-
né: 4 €. Dwayne Johnson a Kevin né: 4 €. Dwayne Johnson a Kevin 
Hart sú hviezdami akčnej komédie, v Hart sú hviezdami akčnej komédie, v 
ktorej sa títo dvaja bývalí spolužiaci zo ktorej sa títo dvaja bývalí spolužiaci zo 
strednej školy po rokoch znovu stretá-strednej školy po rokoch znovu stretá-
vajú. Tentokrát však v úplne iných ro-vajú. Tentokrát však v úplne iných ro-

lách, ako zažili počas školských čias. lách, ako zažili počas školských čias. 
Bob Stone (Dwayne Johnson) je šika-Bob Stone (Dwayne Johnson) je šika-
novaný čudák, ktorý sa stane agentom novaný čudák, ktorý sa stane agentom 
CIA. Teraz sa vracia späť na svoju CIA. Teraz sa vracia späť na svoju 
strednú školu, kde denne zažíval pek-strednú školu, kde denne zažíval pek-
lo. O pomoc požiada svojho najväčšie-lo. O pomoc požiada svojho najväčšie-
ho tyrana Calvina (Kevin Hart). ho tyrana Calvina (Kevin Hart). 

Nedeľa 19.6. o 17:00 hod.Nedeľa 19.6. o 17:00 hod.

HľAdÁ sA DorYHľAdÁ sA DorY

Animovaný/Dobrodružný/Komédia/Animovaný/Dobrodružný/Komédia/
Rodinný, USA, 2016. Vstupné: 4 €. Rodinný, USA, 2016. Vstupné: 4 €. 
Príbeh fi lmu Hľadá sa Dory sa bude Príbeh fi lmu Hľadá sa Dory sa bude 
odohrávať šesť mesiacov po udalos-odohrávať šesť mesiacov po udalos-
tiach prvého fi lmu Hľadá sa Nemo. tiach prvého fi lmu Hľadá sa Nemo. 
Zábudlivá Dory sa začne rozpamätá-Zábudlivá Dory sa začne rozpamätá-
vať na svoju rodinu. Vydá sa na mi-vať na svoju rodinu. Vydá sa na mi-
siu ju hľadať? siu ju hľadať? 

Nedeľa 19.6. o 19:30 hod.Nedeľa 19.6. o 19:30 hod.

WArcrAfT: WArcrAfT: 

Prvý sTreTPrvý sTreT

Fantasy/Dobrodružný/Akčný, USA, Fantasy/Dobrodružný/Akčný, USA, 
2016, MP 12, Vstupné: 4 €. 2016, MP 12, Vstupné: 4 €. 
WarCraft štúdia Legendary predsta-WarCraft štúdia Legendary predsta-
ví epické dobrodružstvo, ktoré nás ví epické dobrodružstvo, ktoré nás 

zavedie do sveta Azeroth. Nikdy ne-zavedie do sveta Azeroth. Nikdy ne-
končiace spory medzi zoskupením rás končiace spory medzi zoskupením rás 
Aliancie a Hordy budeme sledovať Aliancie a Hordy budeme sledovať 
prostredníctvom ľudského generála prostredníctvom ľudského generála 
Anduina Lothara a orkského náčelní-Anduina Lothara a orkského náčelní-
ka Durotara. Navštívime tak najzná-ka Durotara. Navštívime tak najzná-
mejšiu baštu ľudského pokolenia - mejšiu baštu ľudského pokolenia - 
Stormwind, magický Dalaran, alebo Stormwind, magický Dalaran, alebo 
pod horou ukrytý Ironforge.pod horou ukrytý Ironforge.

Utorok 21.6. o 19:30 hod.Utorok 21.6. o 19:30 hod.

MArgUeriTe A JUlieNMArgUeriTe A JUlieN

Dráma/Historický/Romantický, Dráma/Historický/Romantický, 
Francúzsko, 2015, 105 min., MP 15. Francúzsko, 2015, 105 min., MP 15. 
Vstupné: 4 €. Vstupné: 4 €. 
Moderná rozprávka o túžbe, vášni, ná-Moderná rozprávka o túžbe, vášni, ná-
deji, láske a smrti. Nadčasový príbeh deji, láske a smrti. Nadčasový príbeh 
za hranicami bežnej morálky a povrch-za hranicami bežnej morálky a povrch-
ného delenia na dobro a zlo. Julien a ného delenia na dobro a zlo. Julien a 
Marguerite de Ravalet, syn a dcéra Marguerite de Ravalet, syn a dcéra 
lorda z Tourlaville, sa nežne milujú už lorda z Tourlaville, sa nežne milujú už 
od detstva. Ale ako rastú a dospievajú, od detstva. Ale ako rastú a dospievajú, 
ich náklonnosť sa stáča smerom k ne-ich náklonnosť sa stáča smerom k ne-
násytnej vášni. Spoločnosť, pobúrená násytnej vášni. Spoločnosť, pobúrená 
ich aférou, donúti dvojicu, neschopnú ich aférou, donúti dvojicu, neschopnú 
ovládať svoje city, k úteku.ovládať svoje city, k úteku.

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.21/2016: „Zvä-

zok priateľstva alebo lásky neposilňu-

jú veľké dary, ale prejavy malej a stálej 

pozornosti.“ Výhercom sa stáva Ing. 

Mária Považanová, L. Exnára 4, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku na konzumáciu v hodnote 

10,-eur v pizzérii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu s 

kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 27.6.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Syrusa:

A., Demokratická strana, robil 

záznam rukou, existuješ, nepi,

B., 1. časť tajničky, zostalo,

C., Zavýjala, had, hrdlá, vodivá lát-

ka

D., Trhá básnicky, časť atolónu, 

mama česky, kýva,

E., Samohlásky v slove voda, po-

môcka na štiepanie, moc, rada,

F., 5 v Ríme, skutočnosť, Dorota, 

sála, ruský súhlas,

G., Záporná predpona, podpis 

anonyma, škodlivý hmyz, suchá 

tráva, dávaj hlas,

H., Sťa, ľudia česky, časť cesty tu-

ristov, žena nárečovo,

I., Časť voza, horná končatina, za-

ujímal sediacu polohu,

J., Časť Slovenska, hudobný ná-

stroj, základná organizácia výsad-

károv, hmyz podobný včele,

K., Staršia ľavicová politická stra-

na, mužské meno, drevená obuv,

L., Hudobná skupina, koniec taj-

ničky.

1., Mnoho ľudí, stred tajničky,

2., Kus chleba, vrcholy v športe,

3., Lán, lotéria, popevok,

4., Stred slova lízal, kočovník, stu-

peň v PC hre,

5., Zlostil sa, miska, francúzska 

predložka,

6., Prvé písmeno abecedy, chobot-

natec, Jozef dom., hora,

7., Plakal, slané prípravky, zhoda 

slabík na konci veršov, draslík, 

8., Plač, Miroslava, talianske mesto,

9., Dvojhláska, seká, tká, rénium,

10., Zákon, rastlinný tuk, Znojem-

ský dom armády, skr., 

11., Zn. bicyklov, román E. Zolu, 

Slov. odborová rada, jód,

12., Na stom mieste, trochu, fran-

cúzsky skladateľ,

13., Strašieva, názov úpravy vlasov,

14., Ťažký kov, čas, osamote,

15., Prehovorila, jazero angl.

Pomôcky: Turín, vodová, level, 

lýra, nana.

Pozn.aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B
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F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 23
Krížovka
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Ako sme avizovali už v prvej 

krátkej pozvánke, naša obec 

si tento rok pripomína 40. 

výročie založenia Folklórnych 

slávností. 

Za fi nančnej podpory Fondu na 

podporu umenia, Banskobystrické-

ho samosprávneho kraja, obce Pod-

horie a  OZ Teplá - Žakýl, sme pre 

Vás pripravili na miestnom amfi te-

átri dvojdňový program.

Piatok 24.6.2016 o 20:00 hodine 

otvorí podujatie hlavný hosť – zo-

skupenie SĽUK svojím programom 

Krížom – krážom, v  ktorom budú 

spracované viaceré etnografi cké 

regióny Slovenska. Na túto perlič-

ku sa obzvlášť tešíme, že po dlhom 

čase  môžeme u nás privítať umelec-

ké teleso takéhoto druhu.

Sobota 25.6.2016 sa nesie v zna-

mení hlavného programu slávnos-

tí. V  doobedňajších hodinách dá-

vame priestor najmenším. Potešia 

nás detičky z Podhoria, Hliníka nad 

Hronom, Hodruše Hámrov, Ban-

skej Štiavnice, Žiaru nad Hronom 

a Prenčova. Hneď po ich vystúpe-

ní o 11:00 hodine v priestoroch am-

fi teátra bude miestny kňaz celeb-

rovať omšu za nositeľov ľudových 

tradícií. Poobedňajší program bude 

v znamení nosnej témy - Podhorská 

svadba. Túto bude predstavovať do-

máca folklórna skupina Podhorčan, 

ku ktorej sa pridajú ďalšie skupi-

ny ako Prestavlky, Prenčovan a Sit-

ňan. Ostatní účastníci - MSS Sekera 

zo Žiaru nad Hronom, ŽSS Hron-

ka z Novej Bane a Lehotskí gajdo-

ši, budú mať samostatné vstupy. 

V  tomto ročníku budú dominovať 

najmä tie skupiny a  súbory, ktoré 

boli s našimi slávnosťami späté od 

ich samého začiatku. Presne v tom-

to duchu budú aj hostia, prípad-

ne členovia iných súborov, ktorých 

chceme privítať v úvodnom medai-

lóne. Hosťom sobotňajšieho veče-

ra bude Folklórny súbor Hron, na 

ktorého novinky sa už tešíme. Ku-

riozitou tohto ročníka bude aj po-

kus o zápis do Slovenskej knihy re-

kordov s  názvom - Najväčší počet 

hrajúcich heligónkárov na jednom 

mieste. Pieseň, ktorá bude nimi 

hraná sa nazýva „Keď som išiel oko-

lo vás....“.

Samozrejme nemôžeme zabudnúť 

na naše sprievodné akcie, mnohé 

z  nich budú prebiehať už od rána. 

Napríklad Guláš majster či tradičný 

Jarmok remesiel, Expozícia bábok, 

Tvorivé dielne pre deti na ihrisku. 

Poobede to zas bude Rozprávkové 

Podhorie a  pár workšopov ako sú 

školičky tanca, škola hry na heli-

gónku. Na záver celého podujatia až 

do bieleho rána pozývame všetkých 

na ľudovú veselicu, kde sa bude 

striedať Ľudová hudba Jána Stupku 

a DJ Bukňa. 

Daniela Sokolovičová

Príďte s nami oslavovať 
a podporiť folklór a ľudové tradície

Členovia Autorského klubu 

(AK) literátov, hudobníkov 

a výtvarníkov v Banskej 

Štiavnici prezentovali svoju 

tvorbu tento rok už druhýkrát. 

Kým prvá prezentácia (vo februári 

– Valentín) bola zameraná na tému 

lásky, tá druhá 3.6.2016 na tému 

rodiny (Deň matiek Deň otcov, 

Deň detí...). V reprezentatívnych 

priestoroch hotela Bristol sa stretlo 

niekoľko desiatok priaznivcov AK z 

Banskej Štiavnice a okolia ale aj zo 

vzdialenejších obcí a miest. Ukáž-

ky poézie a prózy striedali piesne a 

hudba v podaní autorov (L. Beňová, 

K. Kissová, E. Kolembusová, O. Ko-

lembus, Z. Koreňová, F. Majerský, 

M. Montillová, M. Petrová z AK), 

ako hostia vystúpili p. Eva Hančá-

ková z Brezna – poézia, A. Trilcová 

z Banskej Belej – spev, J. Popracová, 

M. Štencl (KD Štefultov), Ľ. Štren-

ger - hudba, spev (a skvelé ozvuče-

nie). Milým prekvapením bola aj 

báseň mladučkej Barbory Liškovej 

z Ružinej venovanej mamke k sviat-

ku. Podujatie bolo oslavou lásky k 

rodičom, starým rodičom, deťom, 

blízkym i priateľom. V závere po-

tešila prítomných malá tombola s 

peknými cenami. Dovolím si poďa-

kovať vedeniu i milému personálu 

hotela Bristol za ochotu a príjemné 

prostredie a za pomoc pri príprave 

podujatia vrátane tomboly Pekárni 

Anton – Antol, p. Petrovi Erneko-

vi, hotelu Bristol, p. Marienke Kro-

vinovej, Klubu dôchodcov v Banskej 

Štiavnici a členom Autorského klu-

bu. V neposlednom rade ďakujem 

účinkujúcim a našim milým divá-

kom za ich priazeň a skvelú atmo-

sféru na podujatí. 

Za spoluorganizátorov podujatia 

(BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Pracovis-

ko Banská Štiavnica, Autorský klub 

v Banskej Štiavnici, Hotel Bristol a 

Mesto Banská Štiavnica) 

Mária Petrová

Štiavnické inšpirácie

Prezentácia členov autorského klubu v Bristole  foto Lubo Lužina

Divadelný festival 

Vlnoplocha

Banská Štiavnica 16.-19.6.2016

Program:

Štvrtok 16. jún 2016:

21:30 Pes, ktorý uvidel Boha (×)

Th ird Hand Th eatre Company/

Dvor Jašterice, Radničné nám.

Piatok 17. jún 2016:

10:00 Dievčatko Momo (d) 

Divadlo Kampa/Kino Akademik

15:00 Hamlet alebo nález lebky

Túlavé divadlo/Nám.sv. Trojice

16:00 Pes (prí)tulák (d) 

Piki/Kino Akademik

17:00 Automat na fi lmy (d) 

Buchty a loutky/Bristol

17:30 Študentská sekcia/sólová 

improvizácia (x) 

DAMU / Nádvorie Gavalier

19:00 Solo Lamentoso (×), Sláva 

Daubnerová/KC–hlavná sála

21:00 Krása a hnus (×)

Med a prach/Kostol Frauenberg

22:30 Souboj Titanků (×) 

Divadlo Vosto5/Dvor Jašterice, 

Radničné nám.

24:00 Pes, ktorý uvidel Boha (×)

Th ird Hand Th eatre Company/

Dvor Jašterice, Radničné nám.

Sobota 18. jún 2016:

11:00 Príbehy z maringotky

Zkufravon/Nádvorie Gavalier

14:30 Študentská sekcia/zvláštní 

druh projekce 

DAMU/Kino Akademik

15:30 Pinocchio (d)

Zkufravon/Nádvorie Gavalier

17:00 Láska P a Vášeň B (×)

Odivo/KC – hlavná sála

18:30 Mami jsi trapná, ale mám tě 

ráda (×) 

Divadlo Kampa/Kino Akademik

20:00 Študenstká sekcia/štiavnic-

ká improvizácia 

DAMU/Nádvorie Gavalier

21:30 Antiwords (×)

Spitfi re Company/KC–hlavná sála

23:00 Študentská sekcia/Sto ro-

kov samoty 

DS Slúchadlo/Nádvorie Gavalier

Nedeľa 19. jún 2016:

11:00 Študentská sekcia/Cirkus 

Šardam, Divadlo Veteš/KC–Veľká 

sála javisko

14:30 Škola malého stromu (d)

Divadlo Kampa/Kino Akademik

16:00 Študentská sekcia/Múr

VŠMU/KC–Veľká sála javisko

(d) = detské predstavenie

(x) = predstavenie nie je pre deti

KC – Kultúrne centrum

Zmena predstavení vyhradená.

Región Banská Štiavnica 
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Oblastné majstrovstvá OBFZZH

25.kolo hralo sa 12.6.2016

Sitno Banská Štiavnica - ŠKF Krem-

nica 4:2 (2:2)

Góly: 21.,74. min. Kminiak, 33.,65. 

Chmelina

Zostava: Pažout - Neuschl A., 

Necpal, Roško, Ferenčík, Beňadik 

(81.Žikla),Číž, Barák Ľ. (85.Nedo-

roščík), Chmelina (89.Kuma), Han-

zlík A. (60.Kmeť), Kminiak

Na derby zápas baníckych miest 

sme nastúpili oslabení o troch hrá-

čov základnej zostavy. Z rôznych 

príčin chýbali Barák N., Kušión a 

Hanzlik P. Od úvodného hvizdu roz-

hodcu sa hral obojstranne útočný 

futbal s množstvom šancí na oboch 

stranách. Už v 3.min. sa vyzname-

nal brankár hostí po delovke Kmi-

niaka z 18m. Do dobrej šanci sa 

dostal v 5.min. Beňadik po rozo-

hratí priameho kopu Barákom, no 

akciu nedotiahol do konca. Hos-

tia tiež ohrozili našu bránu, ale Pa-

žout bol na svojom mieste a strelu 

hráča hostí vyrazil. Brankár hostí sa 

vyznamenal i v 14. min., keď vyra-

zil Barákov priamy kop. Pekná kom-

binácia hostí skončila v 18. min. na 

brvne našej brány a hneď na to mali 

ďalšiu, peknú kombináciu, ktorú 

už zakončili gólom. Už o minútu si 

Kminiak narazil loptu s Barákom 

a peknú akciu zakončil vyrovnáva-

júcim gólom. Do vedenia mohli isť 

hostia znovu v 27.min., to by však 

museli premeniť čistú gólovú šancu. 

Naopak do vedenia išlo naše muž-

stvo gólom Chmelinu v 33.min., 

ktorý tiahlou prízemnou strelou z 

23m, prekvapil brankára. V záve-

re polčasu sme nedokázali dať lop-

tu do bezpečia z nášho pokutového 

územia a po sérii rohov hostia vy-

rovnali polčasový stav zápasu.

I keď sa hostia snažili i v 2. polčase 

boli to naši hráči, ktorí strhli dvo-

mi gólmi víťazstvo na svoju stranu. 

Najskôr Chmelina prekrásnou stre-

lou z 20m, vymietol šibenicu brány 

hostí. Najkrajšia akcia celého zápa-

su prišla v 73.min., keď Barák ko-

pom z rohu našiel Chmelinu, ten 

predĺžil na Kminiaka, ktorý stano-

vil konečný výsledok zápasu.

IV.liga dorast

27.kolo hralo sa 11.6.2016

MFK Žarnovica - Sitno Banská 

Štiavnica 0:1 (0:0)

Góly: 75.Meňuš

Zostava: Dudák - Binder Š. (32.Šu-

hajda), Chmelina (59.Daubner), 

Kuma, Vilmon, Nedoroščík, Ne-

uschl P., Šemoda, Javorský, Meňuš 

L., Greguš

Po priemernom výkone bodovali 

dorastenci i v susedskom derby zá-

pase.

II.liga starších žiakov

25.kolo hralo sa 10.6.2016

Sitno Banská Štiavnica - MFK Nová 

Baňa 0:2 (0:2)

26.kolo predohrávka hralo sa 

8.6.2016

FK Mesta Tornaľa - Sitno Banská 

Štiavnica 14:0 (8:0)

II.liga mladších žiakov

25.kolo hralo sa 10.6.2016

Sitno Banská Štiavnica - MFK Nová 

Baňa 3:3 (2:1)

Góly: Valovič, Parilla, Bartoš Timo-

tej

26.kolo predohrávka hralo sa 

8.6.2016

FK Mesta Tornaľa - Sitno Banská 

Štiavnica 4:4 (3:1)

Góly: Bartoš 2, Kováčik, Dobák M.

Ivan Javorský

Víťazná domáca rozlúčka so sezónou

Pretekár atletického klubu 

vstúpil do letnej sezóny veľmi 

dobrými výkonmi. 

Po úspešnom zvládnutí školských 

majstrovstiev kraja v  atletike po-

tvrdil rastúcu výkonnosť. V  spo-

mínanom krajskom kole preukázal 

najskôr dominanciu na 800m a po 

hodinovej prestávke aj na 400m. 

Touto víťaznou kombináciou si za-

bezpečil postup do fi nále školských 

M-SR. Taktika pred fi nálovým be-

hom na 400m bola jasná. Lukáš po-

treboval ušetriť čo najviac síl, pre-

tože ho čakalo ešte fi nále na 800m. 

Náš pretekár si však počínal veľmi 

dobre, a dobehol v  novom osob-

nom rekorde na 400m, na vynika-

júcom 3. mieste. Po hodinovej pre-

stávke nastúpil na štart 800m. Prvé 

metre poukazovali na jeho domi-

nanciu v tejto disciplíne. Jeho kon-

kurenti však taktizovali a šetrili sily 

na záverečné metre, čo sa Lukášo-

vi vypomstilo. Po rýchlom závere 

dobehol na 3. mieste. Tieto prete-

ky ukázali, že Lukáš môže pretekať 

tak so šprintérmi ako aj s bežcami 

na stredné trate. Lukášove vyjad-

renie k preteku: „Spokojný som naj-

mä z osobného rekordu na 400m. Ško-

da, že mi nevyšiel beh na 800m podľa 

mojich predstáv. Chcel som sa na 800m 

trati stať majstrom Slovenska. Keď mi 

tréner pred krajským kolom oznámil, že 

pôjdem takú ťažkú kombináciu neveril 

som, že postúpim až do fi nále M-SR, a 

získam medailu. K výkonu, aký som po-

dal, mi určite pomohla aj takmer domá-

ca pôda Banskobystrického štadióna na 

Štiavničkách. V neposlednom rade patrí 

veľké poďakovanie Slovenskej asociácii 

športu na školách za organizačné zvlád-

nutie pretekov“.

ŠK Atleti BŠ

Lukáš Muha dvojnásobným 
medailistom zo školských M-SR

Bronzový prvý sprava Lukáš Muha  foto atletika.mskziar.sk

Dorastenecké 
medzištátne stretnutia v atletike

Česká republika, Slovinsko, Ma-

ďarsko a Slovensko sa v Brne stre-

tli, aby si porovnali sily a výkon-

nosť vo v kompletných atletických 

dorasteneckých disciplínach.

82 člennú kompletnú atletickú 

výpravu Slovenska v  behoch za-

stupovali aj Banskoštiavničania: 

tréner Petro a zároveň jeho dvaja 

zverenci Ján Marko a Peter Ursí-

ny. Obaja si reprezentačnú účasť 

vybojovali výkonmi na uplynu-

lých M SR. Marko aj Ursíny repre-

zentovali v Brne v behu na 3000m 

a počíňali si výborne. Obaja beža-

li osobné rekordy a potvrdili prvé 

dve miesta slovenských tabuliek 

v  roku 2016. V  samotných pre-

tekoch dobehol Marko na štvr-

tom mieste časom 9:12,91 min 

a osobný rekord si po týždni zlep-

šil o ďalších 13sekúnd. Peter Ursí-

ny dobehol ôsmy, ale čas 9:30,17 

min je taktiež solídnym výsled-

kom a zlepšenie o 6 sekúnd. Tré-

ner Petro: Hodnotím to pozitívne, 

keďže na vrcholnom podniku do-

rasteneckej sezóny si bežali chala-

ni osobné rekordy, teraz sa sústre-

díme na juniorské M SR 18 – 19.6. 

v Nitre a  potom vrchol vrcho-

lov 25.6. pobežia obaja a aj Han-

ka Hudecová Majstrovstvá Sveta 

do 17.rokov v Behu do vrchu Če-

chách. Róbert Petro

Šprint triathlon

Už 30. ročník šprint triatlonu sa 

konal vo Dvoroch nad Žitavou, 

kde sme opäť nemohli chýbať. 

Preteky mali štatút M-SR kat. eli-

te mužov a žien. Tomáš Nemčok z 

KMT, ktorý tu štartoval už 20-ty-

krát! Skončil v kat. 30-34 rokov 

1,5s. za víťazom tejto kategórie, 

na 2. mieste, časom 1:05:08. Ab-

solútnym víťazom sa stal maďar-

ský pretekár Király a majstrom 

Slovenska Matúš Verbovský, pred 

T. Fazekašom (obaja ŠK Atóm Le-

vice). Medzi ženami jasne domi-

novala I.Kuriačková z Levíc.

KMT BŠ
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služby

  Kúpim 2-izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0903 624 886

  Vezmem do prenájmu 1-izbový 

byt v BŠ, tel.č.: 0903 289 611

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podlahy a iné podľa požiadaviek, 

cena za m² od 35,-Eur. Kontakt: 

0904 845 562

  Potrebujete vypratať dom, byt 

alebo garáž? Zabezpečíme ďalšie 

využitie (ne)potrebných vecí. ZA-

DARMO. Tel. 0950 570 654

reality

prácappppppppppppp

 Hľadáme spoľahlivého pomocní-

ka do našej kuchyne BS Streetfood. 

Sme veselý kolektív a čakáme na 

kohokoľvek, kto nám pomôže v ku-

chyni a pri predaji alebo rozvoze je-

dál. Kontakt: 0915 779 620, 0915 

365 371

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

U nás máte pizze už od 2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

INZERCIA

Ponúkam prácu 
na stavbách formou 

živnosti alebo 
na dohodu.

Kontakt: 0915 18 14 10

PREDAJ  KRMÍV PREDAJ  KRMÍV 

pre ošípané, králiky, brojlery, pre ošípané, králiky, brojlery, 
nosnice, morky, husi, kačicenosnice, morky, husi, kačice

Ľubomír Pelachy, Ľubomír Pelachy, 
tel. kontakt:tel. kontakt: 0910 962 247 0910 962 247

Adresa predaja:Adresa predaja: 
Horná Huta 1635, Banská ŠtiavnicaHorná Huta 1635, Banská Štiavnica

Prenčov 234Prenčov 234

V sobotu 4. júna v Nitre začala 

krátkymi pretekmi Spartan 

Race Sprint naša letná spar-

ťanská sezóna. 

Trať dlhá vyše 6 km bola síce rovina-

tá, ale napriek tomu pestrá a zaují-

mavá, okrem 21 prekážok na prelie-

zanie, rúčkovanie, šplhanie, plazenie, 

balans, nosenie a  dvíhanie bremien 

nás na nej čakalo aj veľa vody a blata, 

dokonca až bahna a celkom dosť sme 

si aj zaplávali.

Skvelý výsledok dosiahol Marek Ru-

dinský, ktorý bez zaváhania zvládol 

všetky prekážky a skončil v open ka-

tegórii mužov na krásnom 5. mies-

te spomedzi 1730 pretekárov, čo je 

pre náš tím zatiaľ najlepší výsledok 

v histórii. Pekný výkon podal aj Pe-

ter Prokeš, ktorý tiež zvládol prekáž-

ky bez chýb a dobehol na 49. mieste. 

Naopak sa na prekážkach nedari-

lo Tomášovi Počaiovi, ktorý skončil 

na 70. mieste. Prvýkrát Spartan 

Race ochutnali Patrik Klein z Kopa-

níc (135. miesto) a  Andrej Neuschl 

zo Štiavnických Baní (349. miesto). 

V tíme Atleti BS nám tentoraz chý-

bal Timotej Hudec a jeho stabilný vý-

kon a obsadili sme spomedzi 193 tí-

mov 6. miesto, takže o lepšiu pozíciu 

musíme opäť zabojovať začiatkom 

augusta vo Valči na 13 km trati. Ešte 

predtým sa ale najbližšiu sobotu 11. 

júna chystáme vyskúšať preteky Tvr-

ďák v Králikoch pri Banskej Bystrici.

Ďakujeme všetkým, čo nám držíte 

palce, a najmä klubu Atleti BS a tré-

nerovi Róbertovi Petrovi za kvalitné 

tréningy.

Tomáš Počai

Rudinský piaty 
na Spartan Race Nitra

Na Zemplínskej Šírave prebehli 

37. majstrovstvá SR v šachu 

TPaV.

V konkurencii dvanástich hráčov 

si vybojoval šachista ŠK Opevne-

nie Banská Štiavnica Anton Zicho 

bronzovú medailu.

Vďaka skvelému záveru sa bodo-

vo dotiahol na prvých dvoch a len 

horšie pomocné hodnotenie ho od-

sunulo na tretie miesto. Ako jediný 

v turnaji porazil aj majstra SR, Ju-

raja Zavarského. Na druhom mieste 

skončil Frank - Michael Gutzelnig z 

Rakúska.

Druhý zástupca banskoštiavnické-

ho šachu, Stanislav Kuchyňa obsa-

dil 5. miesto.

ŠK Opevnenie BŠ

Úspech Antona Zicha

Anton Zicho pri partii  

foto Archív ŠK Opevnenie BS 


