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ŠTIAVNICKÉ  BANE   Občasník obyvateľov    júl/november  2 0 1 2  

... a už tu máme ADVENT... 

 

Nastal čas najočakávanejší, čas, keď si každý človek vo svojom srdci 

prehodnotí najkrajšie zážitky, očakávania, či svoje činy... . Advent 

alebo Adventné obdobie je prvá časť liturgického roka rímskokato-

líckej cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami pred sviatkom narodenia 

Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Advent 

znamená príchod, čas očakávania. Očakávanie spočíva v príchode 

spasiteľa sveta. Teplé svetlo sviečok zažaté na krásne vyzdobenom 

adventnom venci nesie skrytý odkaz Ježišovho narodenia a symbo-

lizuje túžbu po šťastí, zdraví a láske pre celú rodinu. 

Onedlho naše ulice, či stráne zasype biela perinka snehu, kde biela 

symbolizuje čistotu duše. A preto by bolo vhodné, keby nám v tomto 

zhone zostalo viac času na jeho prežitie, na lásku k blížnemu, na 

váženie si jeden druhého, na úctu, aj na pochopenie.  

Želajme si do nastávajúcich dní, aby boli plné pohody, 

porozumenia, naplnenia najtajnejších snov, nech sa nám v srdci 

rozozvučia tóny, ktoré zaplnia našu dušu šťastím, láskou a nehou 

ku všetkým ľuďom dobrej vôle. 

 

 

 

VIANOČNÉ TRHY 2012 
Obec Štiavnické Bane a ZŠ s MŠ Maximiliána Hella 

Vás pozývajú dňa 8.12.2012 o 11.00 hodine pred budovu 

Obecného úradu na „Vianočné trhy 2012“ spojené s príchodom 

Mikuláša do kinosály MKS o 15.30 hodine. 

 

Bližšie informácie na tel.č.: 045 6929 116 – 117 

Prihlásenie na Mikuláša: 0905 853 479 

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2013... 
Vám praje starosta obce a zamestnanci Obecného úradu  

v Štiavnických Baniach 
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nej školy o 15.00 hodine. Starosta obce spolu s pánom 

riaditeľom našej školy privítali seniorov, poďakovali im za 

doterajší životný prínos. Na znak vďaky prítomným seniorom 

odovzdal malý darček. Celé toto podujatie spríjemnili svojím 

vystúpením deti z našej materskej školy a deti zo Základnej 

umeleckej školy, ktoré si pod vedením pani učiteliek 

pripravili pekný program. Čas, tak rýchlo uteká a nedá sa 

zastaviť a čoskoro aj my budeme mať nejednu vrásku na čele, 

a preto si uvedomme, že život je krásny a je len jeden. Je plný 

nádherných maličkostí a žime ho s tým vedomím, že : 

“Nikdy nebudete mať tú moc, vrátiť veci späť, ale máte 

moc žiť tak, aby ste neľutovali svoje rozhodnutia...“ 

V mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavu-

jeme všetci svoju pozornosť a úctu k skôr narodeným, 

ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a ich počínanie 

obohatené veľkými životnými skúsenosťami a múdrosťami. 

Mesiac október dostal prívlastok „Mesiac úcty k starším“. 

Preto sme ani tento rok nezabudli na Vás starších a starých 

spoluobčanov a tak, ako predchádzajúci rok, tak i tento rok 

Obec Štiavnické Bane v spolupráci so ZŠ s MŠ M. Hella 

pripravili príjemné posedenie pre seniorov. Toto kultúrne 

podujatie sa konalo 30.októbra 2012 v priestoroch základ- 

JUBILANTI – rok 2012 

OKTÓBER – Mesiac úcty k starším 
  

Natáčanie Vo štvorici po Slovensku 

 

 Obec Štiavnické Bane pri príležitosti „Životných 

jubileí“ našich občanov uskutočnila dňa 

29.10.2012 o 13.00 hodine slávnostné posedenie 

v sobášnej sieni obecného úradu. Starosta obce 

spolu s matrikárkou privítal slávnostným 

príhovorom všetkých jubilantov, ktorí sa podpísali 

do pamätnej knihy a bol im odovzdaný malý 

darček. 

Pred ich životnými skúsenosťami, múdrosťou 

a trpezlivosťou prijať každú bolesť a utrpenie 

skladáme svoju úctu a všetkým jubilantom ešte raz 

želáme: 

„Len to najkrajšie, čo život môže dať, 

chceme Vám ešte raz, milí jubilanti k Vášmu 

sviatku zaželať. 

Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča, 

žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča. 

Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota 

sú náplňou Vášho života.“ 

 

To Vám praje kolektív OcÚ 

 

 

Ing. Šípková 
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Obec Štiavnické Bane v tomto roku pripravila „Uvítanie detí do života“, ktoré 

sa konalo v sobášnej sieni Obecného úradu v Štiavnických Baniach. Pozvaní 

boli rodičia s detičkami. Táto milá udalosť sa uskutočnila dňa 22. októbra 

2012 o 13.00 hodine, kde matrikárka obce p. Alena Henčelová privítala 

rodičov a starostovi obce Stanislavovi Neuschlovi predstavila našich malých 

občiankov a odovzdala mu slovo. Starosta prítomných privítal krásnym 

príhovorom, uvítal naše detičky do života. Tento milý program spestrila 

básňou žiačka našej základnej školy Marianka Maruniaková. Rodičia sa 

zapísali do pamätnej knihy a obdržali malý spomienkový darček. 

                                               

                                                                             Zoznam privítaných detí: 

                                                                                        Zajac Patrik 

                                                                                   Gábrišová Antónia 

                                                                                     Vicianová Nina 

                                                                                     Pažická Patrícia 

                                                                                       Slaný Ondrej 

                                                                                     Chladný Lukáš 

                                                                                     Zekeriya Arslan 

                                                                                     Buzalka Šimon 

                                                                                  Šušková Michaela 

                                                                                   Vicianová Diana 

                                                                                  Bukňová Martina 

                                                                                     Michel Céline 

                                                                                   

 

 

   

  

                                                

                                  

Naši  jubilanti  

 60. rokov: 
Michaelová Lýdia 
Ivanová Želmíra 
Heilerová Júlia 
Heilerová Eva 
Líškajová Eva 

Puskajler Milan 
 

65. rokov: 
Heilerová Helena 
Jányová Zdenka 
Erneková Helena 
Sopko Silvester 
Peternák Jozef 

Múdry Peter, Ing. 
Bačík Jozef 

Pentek Ľudovít 
Neuman Jozef 

Mokoš Ján 

 
70. rokov: 

Šefčíková Naďa 
Šípková Eva 

Kmeťová Mária 
Hrebíčková Anna 
Lambertová Silvia 

Szabo Gustáv 
Čierny Jozef 
Bohuš Milan 

 

75. rokov: 
Hanelová Otília 

Puskajlerová Mária 
 

80. rokov: 
Káčerová Mária 

 

85. rokov: 
Kiripolská Oľga 

Slaný Juraj 
 

90. rokov: 
Pastierová Anna 

 

 

 

 

Narodili sa : 
21.8.2012 – Buzalka Šimon 

27.8.2012 – Bukňová Martina 

16.11.2012 – Šípka Nicolas 

                                                                                                              

Opustili 
nás: 

Neuschlová Zuzana – vo veku 89 rokov 
 Regulová Mária – vo veku 71 rokov 

Číž Karol – vo veku 73 rokov 
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Na Hornej Rovni v Kultúrnom dome v dňoch 16 – 23. Júna 2012 bola 
otvorená výstava obrazov, kresieb, fotografií a koláží pri príležitosti 
sviatku narodenia sv. Jána Krstiteľa,“púti“  na Hornej Rovni a letného 
slnovratu. 
Svoje práce a diela prezentovali: p. Eva B. Linhartová, p. Dušan Buřil, p. 
Vladimír Kudlík a hosť výstavy p. Ladislav Berger. 
Výstavu maliarov uviedol p. Bohumír Bachratý. O kultúrny program sa 
postarali Lívia Hrubšová, Miroslava Ihringová, Jana Šebestová, Dominika 
Šušková, Filipko Totkovič, Sofia Valnerová a rodina Turáneková – pani 
Zdenka, Paulínka a Emilko, ktorí predviedli poéziu, recitáciu, hudbu a 
spev. O technickú stránku sa postaral p. Drahomír Turánek s prispením 
Obecného úradu Štiavnické Bane. 
Na výstave sa zúčastnilo veľa domácich ale aj cudzích návštevníkov. 

                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                               
 

                                                                                                                
 

 

Ekomúzeum HONT 
„Spoznajte život hontianskych dedín“ 

Sviatok všetkých svätých,  Pamiatka zosnulých, 

Dušičky... 

Začiatkom 8. Storočia určil pápež Gregor IV. Sviatok 

Všetkých svätých na 1. november, ktorý mal byť spo-

mienkou na zosnulých svätcov. Tento sviatok sa rozšíril 

a v kalendári sa zakotvil 2. november  ako Pamiatka 

zosnulých či tzv. Dušičky.  

Je to čas spomienok...spomienky na všetko dobré či zlé. 

Tak ako povedal Jean Paul „Spomienky sú jediným 

rajom, z ktorého nás nemôžu vyhnať“. Je to čas na 

zamyslenie sa nad životom tých, čo už bohužiaľ nie sú 

medzi nami. Bol to čas na povzdychnutie, čas na pravé 

a nefalšované slzy, slzy ktoré vychádzajú z nášho vnútra, 

tzv. slzy úprimnosti. Je krásne spomínať...nielen v tento 

deň, ale počas celého roka. Skúste si nájsť chvíľku 

a vybočiť trošku z tohto uponáhľaného sveta, len tak si 

zájsť na cintorín alebo ostať doma a zapáliť sviečku za 

svojich blízkych a vo svojej mysli pospomínať – uľaví sa 

Vám, pretože : 

 

„Keď nádej zhasne a človek ostane sám, 

je nadovšetko krásne vrátiť sa k spomienkam...“ 
 

Obec Štiavnické Bane sa zapojila do projektu 

Ekomúzeum HONT, ktorého je členom. Predstavuje 

spoluprácu dvoch Miestnych akčných skupín MAS 

Zlatá cesta a MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia. 

Cieľom projektu je zviditeľniť región s bohatou 

minulosťou a prívetivou prítomnosťou. Zabezpečuje 

spoluprácu podnikateľov, spolkov či združení 

a hlavne rozvoj cestovného ruchu v regióne. 

Hlavným rozdielom medzi klasickým múzeom 

a ekomúzeom spočíva v tom, že v ekomúzee je 

možné dozvedieť sa zaujímavosti o živote, 

spoločnosti či prírode regiónu, kde nám v tom 

nebránia žiadne steny, či vitríny ako v klasickom 

múzeu, s možnosťou všetkého sa dotknúť, ba 

dokonca vyskúšať si remeslo alebo ochutnať miestnu 

špecialitu typickú pre daný región. 

V ekomúzee sa môžete voľne pohybovať peši, na 

bicykli či autom. Je na vás, aký program si zostavíte 

a čo sa rozhodnete spoznať. 

Rezbársky deň 

2012 
Ako tradične Rezbársky deň začal sv.omšou za 

zakladateľa prvej rezbárskej školy a dielne na 

Slovensku kňaza Jozefa Záhoru. Sv. omšu 

celebrovali traja kňazi t.j. správca našej farnosti 

Vladimír Vlček a kňazi so Sv. Antona a Štefultova. 

Sv. omšu sprevádzali naši facigeri, organista Pavol 

Zima a spevokol z obce Vysoká. Celú slávnostnú 

atmosféru umocnila hojná účasť veriacich. V závere 

sv. omši pán Čelko prítomným priblížil históriu 

kostola a osobností pôsobiacich v obci. Po sv. omši 

nasledoval sprievod k pamätnej tabuli osobností 

pôsobiacich v obci a sprievod do krypty k hrobke J. 

Záhoru. Počas dňa boli prítomní 20 rezbári, ktorí 

predvádzali svoje umenie. Do večerných hodín 

prebiehal bohatý kultúrny program. Tento ročník bol 

obohatený príchodom cykloturistov „Po stopách 

Jána Palárika“, kt. vyštartovali 26.7.2012 z obce 

Opoj a cieľ bol 28.7.2012 obec Štiavnické Bane. 

Viac o podujatí na www.stiavnickebane.ocu.sk 

Ing. Šípková 
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ 

„Putovný pohár starostu 2012“ 

Dňa 22.septembra 2012 sa 

v Štiavnických Baniach v ZŠ 

s MŠ M. Hella uskutočnil 1. 

ročník volejbalového turnaja 

pod názvom „Putovný pohár sta-

rostu 2012“. Volejbalového tur-

naja sa zúčastnilo päť družstiev, 

pričom podmienkou účasti bolo 

pre súťažiacich postaviť družst-

vo z troch mužov a z troch žien. 

Volejbalového mixu sa teda 

zúčastnili družstvá s názvom 

UPSVaR, ORIM, BLAVA 

ČISTÁ PRÁCA a v neposled-

nom rade aj organizátori turnaja 

družstvo DŽANI alias 

ŠTIAVNICKÉ BANE. Sláv-

nostné otvorenie turnaja usku-

točnil starosta obce Štiavnické 

Bane Stanislav Neuschl, ktorý 

tento turnaj podporil nielen ako 

starosta, ale aj ako občan 

a priaznivec športového života.  

K zorganizovaniu tohto športo-

veho dňa nás viedla myšlienka 

zviditeľnenia obce Štiavnické 

Bane, snaha oživiť kultúrne dia-

nie nielen v obci ale aj v meste 

Banská Štiavnica, keďže dobrí 

športovci nielen telom ale aj du-

chom sa vždy radi stretnú, zasú-

ťažia si spoločne posedia a zaba-

via sa. Brali sme to aj ako akúsi 

predprípravu na začiatok mests- 

kej volejbalovej ligy mix 

družstiev, ktorej oficiálny začia-

tok bol dňa 13.10.2012 o 9 hod. 

v priestoroch telocvične Základ-

nej školy na sidl.Drieňová, kde 

sa odohrali prvé zápasy. Tak, 

ako pri každej hre ani na tomto 

turnaji nechýbala súťaživosť 

a snaha zvíťaziť, čo sa napokon 

podarilo družstvu UPSVaR, kto-

rí si odniesli zo sebou nielen ví-

ťazný pohár a pekné ceny, ale aj 

Putovný pohár starostu obce. 

Ako 2. sa umiestnili súťažiaci 

z družstva ORIM a 3. priečku 

sme obsadili my „Džani“, ako 

zástupcovia obce Štiavnické 

Bane. Každé miesto získalo 

hodnotné ceny, poháre ale 

hlavne dobrý pocit, že sobotu 

strávili a využili príjemne 

a nielen vo svoj prospech. Touto 

cestou by sme chceli zároveň 

poďakovať všetkým sponzorom, 

ktorí prispeli k zrealizovaniu 

tejto myšlienky a poskytli nám 

nielen finančné prostriedky ale 

aj materiál – či už v podobe 

mäsa na fantastický guláš, mi-

nerálky a ochutené vody, ale aj 

výborné koláče, nátierky a rôzne 

fajnoty. Veríme, že spokojnosť 

a dobrá nálada nás bude 

motivovať k realizácii podob-

ných športových akcií. 

Vážení priaznivci Športu 

a dobrej nálady – zdar. 

Ďakujeme sponzorom: OcÚ 

Št. Bane, ZŠ s MŠ M. Hella 

Št.Bane, firma a rod. Kališe-

ková, M.Blaško, P. Zajac, fir-

ma Chaiten, poisťovňa 

Wustenrot, p. Antalová, potra-

viny K. Paksi, p. Maruniak, 

kamenárstvo Hudec, K. Iva-

nič a firma Cemix s.r.o.. 

 

 

 

 
M. Ferenčíková 

 

Stolný tenis 

Dňa 20. októbra 2012 sa v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ 

M. Hella konal stolnotenisový turnaj „ O pohár starostu obce 

Štiavnické Bane“. Tento turnaj bol organizovaný pod záš-

titou  STK – Štiavnické Bane,  ktorý reprezentujú našu obec 

v najvyššej súťaži na Slovensku. 

STK – Štiavnické Bane sú na 1. mieste v tabuľke Extraligy 

mužov a budú bojovať o titul „Majstra Slovenska“. 
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 Oznamujeme Vám, že dňa 

13.12.2012 od 9.00 hodiny 

do 11.00 hodiny bude pre-

rušená distribúcia elektriny 

z dôvodu vykonania pláno-

vanej revízie elektrického 

zariadenia. Bez elektrickej 

energie bude v Št. Baniach 

č.d. 34 – č.d. 70. 

 SSE, a.s. je prevádzkova-

teľom el. vedení, ktoré sa 

nachádzajú v k.ú. našej ob-

ce a zodpovedá za ich bez-

pečnú a spoľahlivú pre-

vádzku. Informujeme 

občanov – vlastníkov 

pozemkov, na ktorých sa 

nachádzajú el.vedenia, aby 

zamestnancom SSE, a.s. 

poskytli potrebnú 

súčinnosť pri ich od-

straňovaní. Odstraňovanie 

bude uskutočnené v prie-

behu mesiacov december 

2012 až marec 2013 

 Žiadame občanov našej 

obce, ako aj majiteľov 

hrobových miest, ktorí si 

ešte nesplnili povinnosť 

uhradiť cintorínsky popla-

tok za prevádzkovanie cin-

torína a neuzatvorili ná- 

jomnú zmluvu za hrobové 

miesto, aby tak urobili v čo 

najkratšom čase. 

 
 

 
Vyzývame občanov, ako aj 

majiteľov nehnuteľností 

v našej obci, aby si prišli 

v čo NAJKRATŠOM čase 

uhradiť svoje nedoplatky, 

aby sme neboli donútení 

zverejniť neplatičov 

v zmysle § 52 ods. 2 Daňo-

vého poriadku správcu da-

ne, ktorým je obec. 

Vyzývame občanov obce 

a hlavne majiteľov psov, 

kt.voľne pobehujú po obci, 

aby urobili nápravu a zab-

ránili ich voľnému pohybu 

po obci. V opačnom prípa-

de budú psy odchytené na 

náklady majiteľa. Je pot-

rebné rešpektovať VZN č. 

3/203. 
 

O Z N A M 

V Ý Z V A 

 Svätá Katarína vo Vindšachte 

Na svätú Katarínu tento rok nikomu 

sneh neklopal na oblok. Ten kto ne-

zaliezol pod perinu, mal možnosť 

vybrať sa k Vindšachtskému tajchu 

po blate, no s túžbou, že sa naplnia 

ľudové pranostiky a Vianoce budú 

na ľade. Zatiaľ sa mu ponúkalo 

stretnúť v jesennom opare nejednu 

Katarínu a možnosť zablahoželať 

jej k sviatku. Jednu z nich, možno 

práve tú svätú, mohol vidieť dokon-

ca v plavkách. Medzi 63 –mi priaz-

nivcami celoročného a zimného 

plávania v prírode. Opäť sa tu zišli 

otužilci z rôznych častí Slovenska. 

Akcia s názvom Štiavnické letokru-

hy sa na Piargu konala 25. 

novembra, v poslednú nedeľu 

v mesiaci, už po štvrtý raz. Zjavne 

si našla svojich stálych priaznivcov. 

Ľadové medvede, mrože, tučniaky, 

tulene, to sú názvy pod akými sa 

členovia občianskych združení stre-

távajú v rozličných regiónoch. Ne-

chýbalo veľa a bol by sa medzi 

nimi objavil i liptovský bobor, či 

vydry z Vranova. Nemali asi ale 

dostatok síl, lebo o deň neskôr, 

v sobotu, na Domaši po prvý raz 

zahajovali zimnú plaveckú sezónu. 

Je potešiteľné, že na Piargu každý 

rok pribúdajú aktívni jednotlivci, 

plavci z domáceho prostredia. Sú to 

obyvatelia obce Štiavnické Bane, 

z Banskej Štiavnice, no i z  

 

prostredia chatárov, ktorí tu trávia ne-

jeden víkend. Zrejme i preto medzi ni-

mi doposiaľ vždy vládla pohoda 

a dobrá nálada. Inak tomu nebolo ani 

teraz. Chlad bolo cítiť len z priezviska 

jedného z trojice organizátorov podu-

jatia, Paľa Zimu. Ten však zahnal ria-

diteľ ZŠ s MŠ M. Hella, ktorý prijal 

zúčastnených v priestoroch školy, kde 

im starosta obce Stanislav Neuschl, 

ktorý akciu toho roku znovu podporil 

a zahájil, zaistil po plávaní horúce 

občerstvenie. Pri sviatočnej nedeľnej 

teplote vzduchu a vody 5
0
C aj napriek 

hmle svietil úsmev na tvárach väčšiny 

plavcov všetkých vekových kategórií. 

Každý z nich totiž vie, že zlé počasie 

nikdy nie je a v jazerách i riekach sa 

dá plávať v každú dennú hodinu, ak 

ste dostatočne zodpovedný a neprece-

ňujete svoje schopnosti. Keď začnete 

s pravidelným tréningom i vy, radi vás 

medzi sebou uvidia v poslednú no-

vembrovú nedeľu opäť o rok, na jubi-

lejnom 5. ročníku zimného plávania. 

 

 
Drahoš Šišovič 

 
Miestny odbor Matice Slovenskej v Štiavnických Baniach organizuje dňa 

13.12.2012 autobusový zájazd „Vianočná Budapešť“. 

CENA – 12 € / 1 osoba – obyvatelia Štiav. Bani 

CENA – 16 € / 1 osoba – cudzí 

Prihlásiť sa a zaplatiť môžete na OcÚ do 7.12.2012  

( zaplatenie je záväznou prihláškou ) 
Bližšie info na tel.č. 045/6929 116 - 117 


