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ŠTIAVNICKÉ  BANE   O bč asník  o b y vat e ľo v    s e p t em b e r / de ce m be r  2013  

„S Adventom už prichádza 
                                    Vianočný čas...“ 
 Vianočný čas je tu opäť. Keď sme si v prvú adventnú nedeľu zapálili 

jednu zo štyroch sviečok na adventnom venci, nastala doba príprav na 

vianočné sviatky. Advent nepredstavuje len obdobie horúčkovitých ná-

kupov, ale má predovšetkým duchovný význam. Je to čas, ktorý topí ľa-

dy v srdciach a prináša radosť a lásku do každého domu.  

Dosť často sa nestihneme ani zastaviť a prehodiť pár slov so svojimi 

známymi. Netreba sa len rýchlo, rýchlo naháňať a všade ponáhľať, mali 

by sme sa na chvíľočku zastaviť a obzrieť sa okolo seba a spomenúť si 

na časy, keď sme ako malé deti pobehovali pri zdobení vianočného 

stromčeka, plní očakávania, že či nám Ježiško splní naše tajné sny. 

Chceli by sme vrátiť čas a stať sa znova tým malým dieťatkom a znovu 

prežiť bezstarostne tento vianočný čas, nemyslieť na všetky tie starosti. 

Práve preto si aspoň v tento vianočný čas nájdime chvíľku a zastavme, 

porozprávajme sa, vypočujme si na- 

 
šich blízkych a vráťme sa myšlienkou späť do tých krásnych detských 

čias. Pospomínajme i našim deťom či vnúčatám na tie krásne chvíle, 

pretože tak, ako dieťatko v jasličkách prinieslo pokoj celému svetu, tak 

i teraz naše deti v nás zanechávajú pocit šťastia. Treba si uvedomiť, že 

často krát nám spraví väčšiu radosť ten najjednoduchší darček darovaný 

zo srdca. Či pocit bezpečia a istoty nahradí ten najdrahší dar na svete. 

Dôležitejšie, ako prepchatý vianočný stromček plný darčekov je teplo 

domova. Domov – je to pocit, že sa máme vždy kam vrátiť. Vianoce 

robia s nami divy, zabúdame na dávne krivdy, vážime si viac jeden 

druhého. Zahoďme všetky povinnosti za seba, venujem sa svojim 

blízkym, usmievajme sa na ľudí okolo seba, svet bude hneď pre nás 

i nich krajší. Preto sa ponorme do atmosféry Vianoc, naplňme sa 

pokorou a dobrotou a želajme si do nastávajúcich dní, aby boli plné 

pohody a porozumenia. 
                                                                                                    - redakcia PZ - 

                                               Hviezdička na nebi svieti  
                                                   a deň za dňom letí... 
                                           Ku štedrej večeri  je už len krok, 
                                           tak Vám želáme veselé Vianoce 

                                                 a šťastný Nový rok!!! 

 

 
 

PF 2014 
 

Vám praje kolektív 

Obecného úradu 
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ÚÚccttaa  kk  ssttaarrššíímm  

 

Naši  jubilanti  
September – December 

2013 

  
 

85. rokov: 
Sabuchová Jolana 
Frémalová Božena 
Puskajler František 

 
 

80. rokov: 
Bečková Emília 

 
 

75. rokov: 
Židek Bohumír, Ing. 

Sabol Jozef, Ing. 
Machílová Otília 

Puskajlerová Mária 
 
 

70. rokov: 
Danáš Ladislav 

Neuschlová Mária 
Ilkanič Ivan 

 
 

65. rokov: 
Danášová Marta 

Bodorová Darina, Mgr. 
Totkovičová Oľga 

Dlubač Dušan 
Lambertová Sylvia 

 
 

60. rokov: 
Štekláč Vladimír 
Mikšíková Gizela 

Kartík Jaroslav, st. 
Bohuš Jozef 

Marečková Eva 
 
 

GRATULUJEME 
 

 

                                                                                           

 

 

Október je mesiacom, s ktorým 

prichádza jeseň. Jeseň je krásna, 

predstavuje dar, lebo je obdobím 

zbierania plodov zeme, ktoré 

zušľachtili pracovité ruky človeka. 

Ostré slnečné lúče prerážajú chladné 

závany vetra a hladia naše tváre. 

Strieborné nite babieho leta splietajú 

pavučinky, ktoré vo víre vetra pripo-

mínajú vlasy postriebrené šedinami. 
Vlasy našich rodičov, starých 

rodičov, či prastarých rodičov. 

Mesiac október nám pripomína jeden 

z najvzácnejších cností. Je ňou „Úcta 

k starším“. Úcta k tým, ktorí tvrdo 

pracovali, ktorí sa každý deň vzdávali 

radostí aby urobili šťastných nás – ich 

deti. Je to úcta ku všetkým, ktorí si  

zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké. Úcta k tým, ktorí nadobudli cestou svojho 

života mnohé skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Preto sme ani tento rok 
nezabudli na Vás starších spoluobčanov a tak i tento rok obec Štiavnické Bane v spo-

lupráci s Kultúrnou komisiou a našou základnou školou pripravili príjemné posedenie 

pre seniorov v Miestom kultúrnom stredisku. Toto posedenie sa konalo 23. októbra 

2013 o 16.00 hodine, kde starosta obce poďakoval seniorom za ich celoživotnú prácu. 

Celé toto milé posedenie spríjemnili deti z našej ZŠ s MŠ M. Hella svojím 

vystúpením, ktoré si pod vedením pani učiteliek pripravili pekný program. Treba si 

uvedomiť, že všetci raz budeme starí, pretože staroba je prirodzenou súčasťou nášho 

života. Prichádza pomaličky a nenápadne. Čoskoro budeme mať na čele aj my 

nejednu vrásku, či vlasy postriebrené životom a skúsenosťami, ktoré budeme odovz-

dávať našim deťom, vnúčatám, pravnúčatám...Život je len jeden....treba ho žiť plnými 

dúškami a tešiť sa s nádherných maličkostí. Tak nezabúdajme a vážme si ich, nielen 

v tento mesiac ale vždy...majme pochopenie pre ich neistú chôdzu s trasľavými 
rukami, pre ich uši, ktoré musia napínať, aby zachytili slová čo hovoríme, majme 

pochopenie, že im zoslabol zrak a ich myslenie nie je také bystré....aj my raz takí 

budeme. 

Motto: 
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny 
podľa múdrostí, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, 
podľa slov, keď ponára sa v rozhovoroch s deťmi do rokov, keď aj on 

bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ 
 

                                                                                                                                  Ing. Šípková 

 
 

Narodili sa: 
 

13.2.2013 – Štirblová Hana 
1.7.2013 – Hrubšová Barbora 
3.7.2013 – Benešová Nela 
11.7.2013 – Žitňanský Dominik 
23.8.2013 – Káčerová Laura 

Opustili nás: 

18.5.2013 Osvald Ladislav,ml 

2.9.2013  Ivaničová Anna 

13.9.2013 Danáš Vojtech 

3.10.2013 Burdová Daniela, MUDr. 
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Jubilanti 2013 
Tak ako minulý rok, tak aj tento rok obec Štiavnické 

Bane pri príležitosti „Životných jubileí“ našich 

občanov uskutočnila dňa 13.11.2013 o 14.00 hodine 

slávnostné posedenie v sobášnej sieni. Na úvod tohto 

slávnostného aktu privítal starosta obce spolu s pani 

matrikárkou všetkých jubilantov pekným príhovorom, 

počas ktorého nejednému upadla slzička z tváre. 

Počas slávnosti sa všetci prítomní jubilanti podpísali 

do pamätnej knihy a bol im odovzdaný malý darček. 
Život je poskladaný z mnohým malých dní, ktoré 

prinášajú radosti, ale aj starosti. V živote každého 

človeka príde z času na čas deň, ktorý je niečím 

výnimočný a dôležitý. Takýchto dní  je len niekoľko, 

ale i napriek tomu sa uschovajú v pamäti až do konca. 

Práve takýto deň bol dňom Vášho životného jubilea. 

 

„Dovoľte nám ešte raz, 

milí naši jubilanti všetko dobré zaželať. 

Nielen veľa slniečka v srdiečku k Vášmu jubileu 

prajeme, 

ale tak isto veľa šťastia, zdravia, lásky, 

aby ste nemali na čele smutné vrásky. 

Na svete nech prežívate samé radosti 

a nemáte nikdy žiadne starosti. 

Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota 

sú náplňou Vášho života.“ 

 

to Vám praje kolektív OcÚ 

 

 

 

Uvítanie detí do života 2013 

„Život je dar, ktorý si vážime...“ 

„Vitaj nám na svete, dieťatko  

krásne, tvoj príchod znamená 

radosť a jas, zo šťastia rodia 

sa najkrajšie básne, ktoré ti 

napíše život a čas.“ 

Dňa 18.12.2013 sa konalo v  

sobášnej sieni obecného úradu 

v Štiavnických Baniach slávnost- 

né „Uvítanie detí do života“. Pozva- 
ní boli rodičia so svojimi detičkami.  

Na slávnostnom obrade bolo uvítaných  

päť najmenších občiankov našej dediny: 

Barborka Hrubšová, Nelka Benešová, 

Hanka Štirbolvá, Dominik Žitňanský  

a Laura Káčerová. Táto milá udalosť sa začala 

privítaním rodičov pani matrikárkou, ktorá staros- 

                          tovi obce predstavila našich ma- 

lých občiankov a následne mu  

odovzdala slovo. Starosta uvítal 

detičky do života, poprial im  

hlavne veľa zdravia, ktoré je  

vzácne a prihovoril sa i rodičom 

aby sa snažili a dieťatko malo v  

rodine vždy dobrú pohodu, aby bolo 

obklopené láskou a starostlivosťou.  
Nech im vytvoria šťastný domov, miesto 

Kde sa budú cítiť bezpečne a budú sa mať            

                vždy kam vrátiť. 

          „Vedzte, že sladkosť domova nie je vždy v  

       pohodlí, ani v hojnosti, ale v tej tajomnej hudbe 

    sŕdc, čo patria k sebe...“ 
                                                                  Ing. Šípková  

       

                    

 

 

. 
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SITNIANSKA PAŠKRTA 

2013 
  Dňa 24. augusta 2013 sa na jednom zo štiav-

nických tajchov konalo podujatie pod názvom 

„Sitnianska paškrta“. Toto podujatie malo premiéru 

v roku 2012. Tento rok organizovalo podujatie OZ 
Sitniansky rytieri v spolupráci s Regiónom Banská 

Štiavnica. Sitnianska paškrta je súťaž vo varení 

kotlíkových špecialít. Tohto roku sa tejto súťaže 
zúčastnila aj naša obec v zastúpení starostom obce 

Stanislavom Neuschlom a Kultúrnou komisiou – p. 

Vladimírom Drexlerom a jeho manželkou Máriou 

Drexlerovou. Starosta obce pri tejto príležitosti 
prezentoval i históriu našej obce a zrak divákov 

zaujali aj naše sokoliarky Linda Hanuszová 

a Nikolett Lakyová svojím vystúpením s dravcami. 
Hlavným cieľom bola dobrá nálada, zábava 

a spoznanie špecialít štiavnického regiónu. Tohto 

ročným víťazom kotlíkových špecialít bola naša 

obec Štiavnické Bane, kde p. Drexler spolu 

s manželkou varili pravú piargsku banícku 

fazuľovicu, na ktorú sa zbiehali slinky každému. 

Za tento veľký úspech,  obrovský gastronomický 
a kulinársky zážitok im patrí veľké  

P O Ď A K O V A N I E ! ! ! 

 - redakcia PZ- 

1. PIARGSKY COUNTRY BÁL 
 

 
 

Dňa 26. októbra 2013 sa v našej obci konal prvý „Piargsky country bál“ 

pod vedením Obecného úradu Štiavnické Bane, MO Matice Slovenskej, 
Dobrovoľného hasičského zboru a ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických 

Baniach. Táto netradičná country zábava sa konala v Kultúrnom dome – 

Spolok so začiatkom o 20.00 hodine. Country bálu sa zúčastnil hojný 

počet domácich obyvateľov ale i mnoho cudzích ľudí či chalupárov. Do 
tanca nám hradla výborná skupina „HURIKÁN“ a večerný program 

spestrilo i vystúpenie špeciálneho hosťa – tanečná skupina 

„TEXASKY“. Väčšina priaznivcov country hudby bola odetá v tomto 
štýle. O pol noci, ako to už býva zvykom na zábavách sa konala 

tombola, v ktorej bolo pripravených množstvo zaujímavých 

i praktických cien. Veľké poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí 
čo i len maličkosťou prispeli do tomboly. Samozrejme netreba zabudnúť 

i na všetkých usporiadateľov, ktorí svojou prácou prispeli k vydarenému 

prvému ročníku Piargskeho country bálu a dúfame, že i tradičnému – 

o rok sa vidíme zas!                                                       
    - redakcia PZ -  
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Krumpľový festival 

Zemiaky, kruple, grule, bandurky či švábky boli dňa 
23. novembra 2013 hlavnou ingredienciou všetkého 

jedla tu u nás v Štiavnických Baniach, pretože sa tu 

konal tzv. „Krupľový festival“. Tento festival presta-

voval ochutnávku všetkého, čo možno pripraviť zo 

zemiakov. Návštevníci mohli ochutnávať napríklad 

lokše, perky, halušky, šúľance alebo krumpľový 

guláš, ale i moderné jedlá ako sú hranolky či krokety. 

Festival bol obohatený aj rôznymi súťažami. Hlavnou 

súťažou bol Trojkrumpľový turnaj, kde si mohli 

zasúťažiť všetky vekové kategórie a vyskúšať si 

čistenie zemiaka na jednu šupku, jedenie halušiek na 
čas a hod krumpľom do diaľky. Najšikovnejší 

účastník vyhral prvé miesto. Zároveň si mohli vyrobiť 

akúkoľvek postavičku či zvieratko podľa vlastnej 

fantázie – samozrejme zo zemiakov. Tento 

Krupmľový festival pripravilo mesto Banská 

Štiavnica v rámci projektu EU – Podpora infraštruktú-

ry cestovného ruchu v štiavnickom regióne 

v spolupráci s Historicko - umeleckou spoločnosťou 

Bojník a našou obcou Štiavnické Bane. 
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20.  výročie založenia 

„Klubu dôchodcov“ 

Náš klub dôchodcov oslavoval 20. výročie 

svojho založenia. Zakladateľkou tohto 

klubu v roku 1993 bola pani Janka Drexle-

rová. Začiatky klubu sa odohrávali 

v malinkej miestnosti v MKS, kde sa naše 

žienky – dôchodkyne stretávali v hojnom 

počte. Venovali sa ručným prácam, vyrá-

bali malé darčeky, čítali knihy, jedna 

druhej prezrádzali svoje vzácne recepty 

mám či starých mám. Popri tom si vyspe-

vovali, rozprávali vtipy a naberali dobrú 

energiu. Pripravovali si program na rôzne 

podujatia ako boli napr. fašiangy, skladali 

pesničky, ktoré sršali vtipom a aktuálnou 

situáciou v našej obci. V roku 2013 im bola 

poskytnutá nová – väčšia miestnosť, ktorú 

si svojpomocne omaľovali a zveľadili. 

Otvorenia tohto tzv. nového klubu, respk. 

nových priestorov sa zúčastnil aj starosta 

obce, ktorý ich ide občas aj navštíviť. 

Nakoľko v nových priestoroch, bohužiaľ 

ešte nie sú podmienky na stretávanie 

sa, hlavne v tomto zimnom období, tak sa 

dôchodkyne stretávajú v priestoroch 

hasičskej zbrojnice. V klube si vytvárajú 

podmienky na záujmové činnosti, kultúrne 

činnosti, udržiavajú sa vo fyzickej a psy-

chickej aktivite. Záujem dôchodcov v klube 

sa veľmi nezvyšoval, preto by sa určite 

potešili väčšiemu počtu. Každý týždeň sa 

pravidelne 1 – krát stretávajú v utorok 

o 14.00 hodine. Spoločne tu trávia príjemné 

chvíle v priateľskom prostredí pri čajíku 

občas i pri vínku, zažívajú veselé príhody. 

Aj keď im život postriebril vlasy, medzi 

svojimi priateľmi prežívajú radostné dní 

a krásne chvíle svojho života, tak neváhajte 

a príďte medzi nich. Veď v každom veku je 

predsa niečo krásne a aj chvíle staroby majú 

svoje čaro. Netreba sa hanbiť za svoj vek, 

tak kto sa nudí a je sám, nech neváha a príde 

medzi nich. Potešia sa každému novému 

členovi a veľmi radi ho medzi sebou 

privítajú. 

          
                                            Ing. Šípková 
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Dôležité 

upozornenie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Kostol sv. Jozefa 

Štiavnické Bane 

Streda –     8.00 hod 
Piatok –   18.00 hod 

Nedeľa – 11.00 hod 

Kostol sv. Jána Krstiteľa 

Horná Roveň 

Štvrtok – 17.00 hod 

Sobota –  17.00 hod 

 

Správca farnosti:  

Mgr. Vladimír Vlček 

RECEPT 

na povzbudenie 

Verejné osvetlenie v našej obci je zastarané a z tohto dôvodu dochádza 

mnohokrát k jeho poruchám. Z týchto príčin sme začali v roku 2013 

s odstraňovaním nedostatkov na verejnom osvetlení. Počas roka sme 

zmodernizovali rozvádzacie skrine, ktorých je spolu v obci päť. Zároveň sa 

v nich doplnili samospínače, ktoré automaticky po rozvidnení vypínajú  

a po zotmení zapínajú verejné osvetlenie. Táto investícia bolo spolu v sume 

2 273 € ( bez lámp ) . V roku 2014 začneme s výmenou vzdušného vedenia, 

ktoré bude zaizolované. V prvom rade sa bude robiť rekonštrukcia v časti 

obce Galizón a Horná Roveň, kde sú najčastejšie poruchy a neskôr 

v ďalších častiach obce podľa potreby. Každý rok sa na verejnom osvetlení 

menia svietidlá za úsporné v čom sa naďalej bude pokračovať. V roku 2013 

sa doplnilo päť nových svietidiel a v roku 2014 sa doplní ďalších päť 

nových, podľa opodstatnených požiadaviek obyvateľov. Poruchy na 

verejnom osvetlení nahláste na telefónnom čísle obecného úradu 045 6929 

117 alebo 045 6929 116, aby svietidlo alebo žiarivka bola vymenená v čo 

najkratšom čase. Niekedy sa však môže zdať, že výmena trvá dlho, to je ale 

v prípade, keď je potrebné objednať plošinu.  

Verím, že sa nám postupne podarí vyriešiť verejné osvetlenie ku 

spokojnosti všetkých obyvateľov. 
Stanislav Neuschl 

starosta obce 

 

 Vianočné trhy 2013  a príchod Mikuláša 

Verejné osvetlenie v našej obci 

 

  
Tak ako to už býva zvykom a tradíciou aj tento rok zorganizovala obec 

Štiavnické Bane v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom a ZŠ s MŠ M. 

Hella „Vianočné piargske trhy 2013“ spojené s príchodom Mikuláša. Už od rána 
v čase príprav tejto akcie bolo známe, že sv. Mikuláš nám poslal pravé zimné 

počasie. Silný vietor a sneh neodradil našich stánkarov, ktorí prišli predávať 

tradičné i netradičné vianočné výrobky. Tieto vianočné dekorácie boli vyrábané 
šikovnými rukami našich detí, p. učiteliek i ostatných obyvateľov našej obce. 

Boli krásne a vhodné nielen ako milý darček pod vianočný stromček. Návštevníci 

i stánkari sa mohli zohriať vareným vínkom či medovinkou a svojmu žalúdku 

ulahodiť kotlíkovou kapustnicou, či pečenou klobáskou i jaterničkou. Najviac sa 
očakával príchod Mikuláša, ktorý v tejto fujavici so svojim kočom zapadol 

a trochu meškal. No nakoniec všetko dobre dopadlo. Dlho očakávaný Mikuláš 

s čertom a detičkami rozsvietili vianočný stromček pred obecným úradom. 
Všetkým dobrým deťom rozdal balíčky plné sladkostí. Poďakovanie patrí 

všetkým, ktorí na trhy zavítali, predajcom a samozrejme všetkým pomocníkom.  
- redakcia PZ 

Cirkevné oznamy 

 

Zázvorový likér 
POTREBUJEME: 

250 g čerstvého zázvoru 
500 g kryštl. cukor 

100 ml vodky 

500 ml vody 

Zázvor očistíme a nakrá-

jame na menšie kúsky. 

Medzitým zohrejeme vo-

du a v nej cukor, pridáme 

kúsky zázvoru. Pomaly 

varíme hodinu a pol, ob-

čas pomiešame. Zmäknu-

tý zázvor vyberieme a si-
rup chvíľu za stáleho 

miešania povaríme. Po 

vychladnutí pridáme vod-

ku, nalejeme do fľaši 

a odložíme do chladu.  


