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TRI NÁUČNÉ CHODNÍKY GEOPARKU
V NAŠEJ OBCI
Dňa 3.7.2014 sa uskutočnilo ďalšie pracovné stret –
nutie k aktualizácii koncepcie geoparkov v Slovenskej republike, ktoré organizuje dlhodobo Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Sekcie geológie a prírodných zdrojov. Na stretnutí sa zúčastnili
zástupcovia ministerstiev životného prostredia a hospodárstva, odborných organizácií rezortu jednotli –
vých geoparkov. Za banskoštiavnický geopark sa na
stretnutí zúčastnili p. Zorvan ( Slovenské banské múzeum ), p. Neuschl Stanislav ( starosta obce ) a p.
Zerola ( združenie Región Sitno ). Dôvodom vypracovania aktualizácie Koncepcie geoparkov SR je
potreba prekategorizovania geoparkov, určenie kritérií používania termínu geopark, integrácia existujúcich geoparkov do Siete národných geoparkov
Slovenska podľa vzoru ostatných európskych krajín
a vytvorenie aktuálneho modelu financovania,
prevádzkovania a budovania geoparkov. S cieľom
koncepčného prístupu usmerňovania tohto vývoja je
potrebné prijať aktualizovanú koncepciu v intenciách
Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 –
2016. Geoparky ako nástroj podpory regionálneho,
miestneho a obecného rozvoja a tiež ako súčasť
integrovanej starostlivosti o krajinu majú na
Slovensku vysoký potenciál založený na využívaní
jedinečného prírodného a kultúrneho dedičstva vo
väzbe na pestrosť geologickej stavby, ako aj
z dôvodu značných možností pre poskytovanie
služieb v oblasti cestovného ruchu, ktorý výhľadovo

predstavuje významnú oblasť národného hospodárstva.
Pracovná skupina pripomienkovala priamo na stretnutí
niektoré predložené materiály a v ďalšom postupe do
konca augusta ešte bude dopĺňať pripomienky
a informácie. Po zapracovaní pripomienok je
naplánovaná príprava aktuálnej koncepcie a jej
predloženia na rokovanie Vlády SR v termíne november 2014. Za Banskoštiavnický geopark sa procesu
pripomienkovania a tvorby koncepcie zúčastňujú
zástupcovia Regionálne združenie pre rozvoj Banskej
Štiavnice a okolia – Región Sitno s jeho predsedom
Stanislavom Neuschlom, ktoré združuje samosprávy
viacerých obci, mesta Banská Štiavnica, múzeá.
Záujmom združenia je pokračovať v započatých
činnostiach realizovaných v rámci budovania geoparku.
Správcovstvo vybudovaných prvkov geoparku prešlo
do koncepcie Slovenského banského múzea a Štátnej
ochrany prírody SR. Banskoštiavnický geopark zahŕňa
desiatky miest a obcí, ktoré sú zainteresované do
rozvoja cestovného ruchu a sú rozdelené do troch zón.
Do jadrovej zóny geoparku spadá Banská Štiavnica,
Banská Belá, Banský Studenec, Štiavnické Bane, Ilija,
Sv. Anton, Hodruša – Hámre, Voznica a Vyhne.
V ochrannej zóne je situovaných 48 miest a obcí
a v prechodnej zóne je 63 miest a obcí. O postupe
prípravy aktuálnej koncepcie geoparkov v SR Vás
budeme informovať na stránkach novín.
J. Zerola
Mapky s vyznačenými chodníkmi sú k dispozícii na obecnom úrade

DOBROVOĽNÍ HASIČI
ZASAHOVALI
8. júna v skorých ranných hodinách vypukol požiar na
chate pri jazere Počúvadlo. V objekte bývalej školy
v prírode boli v tom čase ubytovaní školáci z Bratislavy. Všetky osoby stihli opustiť požiarom postihnutú
chatu ešte pred príchodom hasičov bez vážnejších zranení. Pomoc v núdzi poskytla naša základná škola,
ktorá sa postarala o deti až do príchodu ich rodičov.
Zásah proti požiaru vykonali profesionálne hasičské
jednotky z okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica
Pokračovanie str. 2
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Žiar nad Hronom a mesta Nová Baňa. Rozsah požiaru
v trojposchodovej budove si vyžiadal veľké množstvo
vody. Práve na zabezpečenie tejto úlohy bolo o 9:30
hod privolané k zásahu aj družstvo DHZ našej obce.
Ku požiaru vyrazilo s hasičskou technikou 6 členov
zboru. Veliteľ Dalibor Kališek, zástupca veliteľa Jaroslav Kališek, strojník – vodič Patrik Neuschl, hasič
Tomáš Blaško, hasič Marcel Blaško, hasič Marian Jany. Hneď po príchode k požiaru zriadili naši hasiči
dopravu vody ku požiarovisku. Z jazera Počúvadlo sa
čerpala voda pomocou troch plávajúcich čerpadiel do
cisternového vozidla CAS 25 Škoda 706 RTHP. Odtiaľ sa voda prečerpávala do ďalšieho cisternového
vozidla, ktoré tu mali profesionálni hasiči a odtiaľ ku
zasahujúcej technike na požiarovisku. Touto úlohou
boli poverení štyria naši hasiči. Dvaja z členov dobrovoľného hasičského zboru obce zasahovali priamo pri
požiari spolu s jednotkami profesionálnych hasičov.
Likvidácia požiaru bola náročná. Naša jednotka dobrovoľných hasičov strávila na zásahu nepretržite 33
hodín. V tom čase už bol požiar plne pod kontrolou,
ale napáchal škody na úrovni niekoľko stotisíc eur.
Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v BB Mária Faltániová, požiar vyšetruje polícia ako všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti. Zásah pri požiari na Počúvadle bol previerkou
pripravenosti DHZ obce Štiavnické Bane v rámci nového rozdelenia síl a prostriedkov DHZ. Touto cestou
patrí veľké poďakovanie našim Dobrovoľným hasičom obce Štiavnické Bane.
člen DHZ – Marian Jany

Zlatá olympijská víťazka
v Štiavnických Baniach
Zlatá olympijská víťazka Anastázia Kuzminová
doniesla v máji 2014 do našej obce ZLATÚ
a STRIEBORNÚ medailu zo zimných olympijských hier. Stretnutie sa uskutočnilo so žiakmi,
obyvateľmi obce a okolia v areály základnej školy. V úvode Nasťu privítali starosta obce Štiavnické Bane a riaditeľ ZŠ s MŠ M. Hella. Po privítaní sa začala diskusia, v ktorej olympijská víťazka odpovedala na mnoho otázok. Prítomní sa
dozvedeli veľa zaujímavostí zo zimných olympijských hier, z majstrovstiev sveta v biatlone
a prezradila aj niečo zo svojho súkromia. Naši
žiaci predviedli sokoliarsky program a drezúru
koňa. Na záver si mohli prítomní vlastnoručne
siahnuť na vzácne medaile a dostali od Nasti
podpis karty.
MILÁ NASŤA, ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU !
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VYBUDOVANIE CHODNÍKA V NAŠEJ OBCI
Naša obec bola úspešná s projektom „Chodník pre
peších“ a získala dotáciu z Pôdohospodárskej
platobnej agentúry.
V roku 2009 som začal s prípravou projektu
chodníka, ktorého osadenie malo ísť vedľa hlavnej cesty. Tu vzniklo viacero problémov.
Pozemok patril Vyššiemu územnému celku Banská Bystrica. Cez pozemok prechádza podzemný
diaľkový telekomunikačný kábel a odvodňovací
cestný rigol. Z týchto dôvodov sa trasa chodníka
posunula na obecný pozemok, krajom cintorína.
V roku 2010 sme podali žiadosť o nenávratný
finančný príspevok. V roku 2012 Pôdohospodárska platobná agentúra schválila NFP na
chodník. Na jar 2014 bol chodník vybudovaný.
Týmto projektom sa vyriešil dlhoročný problém,
a to bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov obce
ale hlavne detí navštevujúcich ZŠ s MŠ M. Hella.
Budovanie chodníka sme využili na osadenie
podzemného vedenia elektrického kábla pre
verejné osvetlenia a novej elektrickej prípojky k
Domu smútku.
V ďalšej etape sa vybuduje oplotenie medzi
chodníkom a cintorínom. Na jednom úseku
v dĺžke 60 m sa osadí bezpečnostné zábradlie.
V riešení je dobudovanie chodníka v dĺžke 100 m
popred dom p. Kiripolského.
Verím, že chodník s oddychovými zónami bude
Vám obyvateľom a širokej verejnosti slúžiť ku
spokojnosti.
Stanislav Neuschl – starosta obce

OBECNÉ
STUDNIČKY
Obec Štiavnické Bane získala z Ministerstva životného prostredia z Programu obnovy dediny finančný
príspevok na projekt DROBNÁ VIDIECKÁ ARCHITEKTÚRA. Projekt s názvom „Drevené prístrešky
nad obecnými studničkami“ prispel, aby naša obec
mala typický vidiecky ráz. Päť studní dostalo nový šat.
Dve na Hornej Rovni, a to pri požiarnej zbrojnici
a v časti obce Cigánsky plac. Ďalšie tri v obci, a to pri
kostole, pri kaplnke sv. Floriána a pri dome p. B. Frémalovej. V ďalšej fáze budú opravené pumpy na vodu,
aby aj prakticky slúžili svojmu účelu.
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Manželstvo uzavreli:
Peter Zima
a
Mariana Svetlíková

Ján Škreka
a
Petra Gajdošová

Narodili sa:
8.6.2014
Ania Kaluža
25.6.2014
Nikol Šípošová

Opustili nás:
26.5.2014
Ferdinand Mikšík

28.6.2014
Danka Danášová

Naši jubilanti:
Máj – Jún 2014
60. rokov:
Smrtník Vladimír
Michale Ján
65. rokov:
Líškaj Slavko
Javorská Marta

75. rokov:
Zacharová Anna
80. rokov:
Šípková Margita
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DETSKÉ IHRISKÁ
V OBCI
Aj deti z našej obce majú dôvod na radosť. V časti
Horná Roveň pri kultúrnom dome bolo minulý rok
vybudované nové detské ihrisko. Finančné
prostriedky na zhotovenie ihriska boli poskytnuté
obcou z vlastných zdrojov a práce na osadenie ihriska boli vykonané sponzorsky. Túto skutočnosť ocenili okrem tých najmenších aj ich mamičky, ktoré už
dávnejšie volali po takomto priestore. V našej obci
boli v minulosti vybudované aj ďalšie dve detské ihriská. Jedno v blízkosti futbalového a multifunkčného ihriska, na ktoré obec získala dotáciu. Predtým
bolo svojpomocne a sponzorsky vybudované detské
ihrisko pri bývalom tenisovom ihrisku. Tieto priestory poslúžia aj ako tzv. oddychová zóna s možnosťou
oddychu pri ohníku. Je tu vybudované aj ohnisko,
kde je možnosť opiecť si nejakú tú špekačku či slaninku. Tieto detské ihriská boli vybudované a dané
do užívania s cieľom priniesť pohybové aktivity
a radosť nielen deťom, ale aj mamičkám, ktoré si
môžu dlhé chvíľky spestriť vymieňaním informácií,
názorov, či receptov medzi sebou. Jednotlivé prvky
ihrísk sú určené pre všetky detské kategórie. Veľké
poďakovanie patrí všetkým miestnym nadšencom,
ktorí svojou pomocnou rukou prispeli k ich vybudovaniu a skrášleniu.

V DIVADLE JÁNA PALÁRIKA
MALI OTVORENÉ DVERE
Naša obec, sa ako člen združenia Životnými cestami
Jána Palárika zúčastnila Dňa otvorených dverí
v Divadle Jána Palárika v Trnave. Starosta obce sa
spolu s našimi seniormi dňa 27.júna 2014 tohto
podujatia zúčastnil. Pozreli si drámu Dimitrij
Samozvanec. Po moderne spracovanej dráme sa
v sprievode hercov pozreli do zákulisia, či tajomných
kútov za oponou divadla. Mali možnosť nazrieť do
šatní, maskérní, či skladov plných krásnych
kostýmov a mnoho ďalších priestorov za oponou,
ktoré sa bežnému divákovi len tak nenaskytne vidieť.
Po prehliadke divadla sa sústredili do Zrkadlovej
sály, kde si zástupcovia zúčastnených miest a obci
prevzali prezentované publikácie a pochutnali si na
výbornom občerstvení, ktoré bolo v réžii divadla
a členských obcí.

INZERÁT
Ponúkame predaj uhlia tel. č. 0907 441 512
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