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ŠTIAVNICKÉ  BANE    Občasník obyvateľov  
 
 j ú l / s e p t e m b e r  2 0 1 4  

  

XI.ROČNÍK 

REZBÁRSKEHO DŇA 

 

 
26. júla 2014 sa v areáli pod lipami 

konal už XI. ročník podujatia 

Rezbársky deň. Celodenný program 

záčínal omšou v kostole Sv. Jozefa 

a pokračoval položením kvetov 

v krypte na mieste poslednégo 

odpočinku J. Záhoru. Program 

pokračoval vystúpením folklórneho 

súboru z Opoja. Opäť sme privítali 

účastníkov cyklomaratónu „Po 

stopách Jána Palárika“ a hostia zo 

zúčastnených obcí si vyžiadali aj 

partičku „Človeče“. Počas celej 

akcie bolo možné sledovať prácu 

rezbárov a v stánkoch kúpiť rôzne 

rezbárske výrobky. Nechýbali ani 

stánky s občerstvením či atrakcie 

pre deti. Tradíciou sa už stali 

vystúpenia našich sokoliarov ako aj 

hudobnej skupiny Hurikán. Večer 

patril tanečnej zábave. 

 

Touto cestou by sme sa chceli 

poďakovať všetkým 

dobrovolníkom, ktorí sa 

podieľali na príprave 

a úspešnom priebehu akcie 

a sponzorom za poskytnuté 

dary.  Ďakujeme. 

 

 
*** 

 

 

 

Obec Štiavnické Bane podala projekt na opravu kruhovej bašty, 

ktorá stojí na začiatku dediny a zachovala sa z pôvodného 

renesančného opevnenia postaveného v druhej polovici 16. 

storočia. Bašta už mnoho rokov bez využitia chátra. Posledná 

obnova síce budovu stabilizovala, ale absencia zmysluplného 

využitia ponechala stavbu svojmu osudu. Jej odpredaj do 

súkromných rúk stroskotal na nezáujme a tak sa bašta so všetkými 

problémami vrátila do majetku obce. Bolo treba získať financie na 

jej obnovu, ale z eurofondov neprichádzala žiadna adekvátna 

výzva. Obec sa rozhodla predložiť projekt obnovy bašty 

a uchádzať sa o financie prostredníctvom nórskeho finančného 

mechanizmu. Táto pomoc je financovaná zo zdrojov Nórska, 

Islandu a Lichtenštajnska, pričom príspevok Nórska tvorí približne 

97% z celkového objemu disponibilných finančných zdrojov. 

Projekt s názvom Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície 

Maximiliána Hella, ktorý rieši aj budúce využitie bašty bol 

úspešný a nórske fondy poskytnú 287 343 € na jeho realizáciu. 

Celá realizácia by mala byť dokončená v roku 2016. 
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Máme za sebou dva mesiace leta a začiatok jesene. 

Aj v týchto mesiacoch sa v obci usilovne pracovalo. 

Pokračovali sme vo výmene svietidiel verejného 

osvetlenia za úspornejšie led svietidlá. Vymenili sa 

lampy osvetlenia vedľa hlavnej cesty aj v bočných 

uličkách. 

Nový asfalt dostali dva nové úseky ciest. Na Hornej 

Rovni úsek kostolík – pán Henčel a na na Š.Baniach 

úsek Révayov dom – bašta Augustín. Na ďalších 

úsekoch ciest sa opravovali výtlky. Na odstraňovanie 

výtlkov boli vynaložené prostriedky v hodnote 

8000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravy sa dočkala aj fasáda obecného úradu a do 

výklenkov opatrených ozdobnými mrežami boli 

osadené sochy Sv. Barbory a M. Hella v tradičnom 

laponskom oblečení. Sochy boli vytvorené rezbármi, 

účastníkmi jednotlivých ročníkov Rezbárskeho dňa.  

 

 

 

 

V cintoríne sa postavil nový Domu smútku a začalo 

sa s konštrukciou bezpečnostného zábradlia, ktoré 

nebolo súčasťou pôvodného projektu chodníka 

a vyžiadala si ho  bezpečnosť ľudí využívajúcich 

nový chodník. V ďalších mesiacoch tohto roka 

zrealizujeme ďalšie projekty. Zariadime dom 

smútku, zahájime výstavbu bytoviek. 

 Administratívne sa ukončia projekty opravy bašty 

a budovy majera. Dokončíme zábradlie pri chodníku 

na cintoríne. 

 

 
 

Dňa 6.09.2014 našu farnosť navštívil biskup 

banskobystrickej diecézy Mons. Marián Chovanec 

pri príležitosti birmovky. V kostole Sv. Jozefa 

prijalo sviatosť birmovania 40 birmovancov. Táto 

slávnosť bola pre veriacich hlbokým duchovným 

zážitkom. Otec biskup si na pamiatku od 

birmovancov odniesol drevorezbu s témou nášho 

kostola. 

                                                   Veriaci farnosti 
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2. septembra začal pre žiakov 

Základnej školy s materskou 

školou M. Hella v Štiavnických 

Baniach nový školský rok 

2014/2015. V ťažkom období pre 

malé dedinské školy, keď mnohé 

musia zápasiť o svoju existenciu 

sa naša škola vďaka aktivitám 

vedenia školy a obce stále drží pri 

živote a svojimi aktivitami je 

vzorom pre iné školy. To počas 

svojej minuloročnej návštevy 

vyzdvihol aj vtedajší minister 

školstva pri návšteve na našej 

škole. Aby škola v dnešnej dobe 

mohla prežiť potrebuje splniť 

zákonom určené počty žiakov. 

Našej škole sa to darí vďaka 

neutíchajúcej snahe vedenia školy 

a obce prichádzať každý rok 

s niečím novým čo zaujme 

rodičov aby zverili výchovu 

svojich ratolestí práve tejto škole.  

*** 

Všeobecne známym faktom je, že 

škola poskytuje možnosť 

dochádzky deťom z okolia 

prostredníctvom odvozu vlastným 

autobusom.  

 
Takto naša škola poskytuje 

vzdelanie aj deťom z Banskej 

Štiavnice a okolitých obcí. 

Dôležitým krokom bolo aj 

zapojenie moderných metód do 

vyučovacieho procesu. Vybavenie 

interaktívnymi  tabuľami, využitie 

PC techniky pri vyučovaní. Sem 

spadá aj zavedenie nových 

predmetov a zriadenie učební 

k týmto predmetom. 

Zavedenie sokoliarstva ako 

vyučovacieho predmetu na 

základnom stupni vzdelávania je 

považované za svetový unikát. To 

že to s týmto predmetom myslia 

na našej škole vážne, svedčí aj 

novinka pre tento školský rok a to 

je zavedenie predmetu 

sokoliarstvo už pre prváčikov. 

Náuku o dravcoch ponúkne aj 

najmenším. Jednu hodinu 

sokoliarstva týždenne si budú 

môcť prváčikovia zvoliť ako 

povinne voliteľný predmet, ktorý 

bude aj klasifikovaný.  

Podľa riaditeľa školy Pavla 

Michala sa deti budú v rámci 

predmetu učiť základné veci. 

"Rozoznávať dravce a sovy na 

území Slovenska a tiež základné 

veci ohľadne výstroja a života 

dravcov," podotkol. Škola by 

mala mať v nasledujúcom 

školskom roku 12 prvákov, 

riaditeľ predpokladá, že predmet 

si vyberie väčšina z nich. Ak sa 

im tento predmet v prvom 

ročníku osvedčí, posunú ho aj do 

nasledujúcich ročníkov. 

Sokoliarstvo je na škole 

povinným predmetom v 7., 8. a 9. 

ročníku. Na jeho podporu 

vybudovali v minulom školskom 

roku voliéru pre dravce, kde sa 

dravcami môžu pokochať aj 

návštevníci školy. Voliéra bola 

vybudovaná ako súčasť nového 

účelového areálu pre vyučovanie 

jazdectva a sokoliarstva.  

Tento areál je dokonca schválený 

Slovenským klubom sokoliarov 

pri Slovenskej poľovníckej 

komore. Jazdectvo je jednou z 

noviniek na škole. 

 

 *** 

 

Ani nový školský rok sa na našej 

škole nezaobíde bez noviniek. 

Atrakciou, ale zároveň aj novou 

učebnou pomôckou, by mala byť 

od nového školského roka aj 

exteriérová vertikálna záhrada. 

Na jej realizáciu sa podarilo 

získať 40 tisíc eur z nórskeho 

finančného mechanizmu. Pôjde o 

záhradu osadenú priamo na stene 

školy. Rastliny budú osadené na 

konštrukcii pripevnenej na stene. 

Svoje miesto by tu mala mať 

bylinková záhrada, ale aj jazierka. 

Tie budú zachytávať vodu zo 

strechy, ktorú následne použijú na 

zavlažovanie rastlín.  

 

*** 

Zaželajme teda našej škole 

mnoho úspešných žiakov 

a spokojných rodičov a nech sa aj 

v školskom roku 2014/2015 darí 

udržať vysokú úroveň vzdelania.
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Obec Štiavnické Bane časť Horná Roveň 20.9.2014 privítala turistov z celého Slovenka na 6. stretnutí 

priaznivcov klubu slovenských turistov. Stretnutie sa konalo pri príležitosti Európskeho dňa turistiky a 

bolo venované 140. výročiu turistického značkovania na území Slovenska. Organizovaná turistika v 

Štiavnických vrchoch patrí k najstarším v Európe. Už od roku 1727 stál na vrchole Sitna drevený pavilón – 

filagória (rozhľadňa). Patrila medzi najstaršie turistické stavby v Európe, vyhorela v roku 1852 po zásahu 

bleskom. Turistika bola v tom čase prestížnou kultúrno-spoločenskou aktivitou, ktorú pestovali iba 

najvyššie spoločenské vrstvy. Turistický „Sitniansky klub“ založili Edmund Schostein a Július 

Gretzmacher na samom počiatku šesťdesiatych rokov 19. storočia. Štiavnickému turistickému hnutiu tak 

patrí historické prvenstvo medzi turistickými spolkami v pohoriach takzvanej strednej výšky. Samostatný 

Sitniansky klub do roku 1874 pravdepodobne zanikol, pretože v tomto roku Rudolf Tirsch starší spolu s 

Dr. Edmundom Térym - vtedy banským lekárom v Štefultove - verbovali členov do štiavnickej pobočky 

turistického Karpathenvereinu. Sitnianske oddelenie Karpathenvereinu ( Uhorský karpatský spolok ) bolo 

oficiálne založené v Banskej Štiavnici 12. mája 1882, jeho členská základňa mala okolo 100 turistov. 

Vyhorenú rozhľadňu dal na podnet Dr. Téryho v roku 1886 opraviť gróf Filip Coburg, pán na Sitne a vo 

Svätom Antone. Daroval ju banskoštiavnickému turistickému klubu. Sitniansky klub budoval a vyznačil 

viac ako 100 km turistických ciest, upravoval chodníky, staval premostenia, dokonca aj turistické chaty a 

prístrešky, upravoval studničky, vydával knižných sprievodcov. Prvé značené turistické trasy na Slovensku 

boli vytýčené v roku 1874 v Štiavnických vrchoch. Smerovali na Sitno, do Sklených Teplíc a vrch Tanád.  
                zdroj Informačný spravodaj KST 

 

 

 

 

 
16.augusta sa na jazere Vindšachta uskutočnil 6. 

ročník podujatia Utopenec 2014. Pod zvláštnym 

názvom sa skrýva zábavné stretnutie  bizarných 

plavidiel, vyrobených nadšencami, ktorí poslúchli 

výzvu usporiadateľov a prišli na jazero. Po 

niekoľkých ročníkoch na Počúvadle sa podujatie 

organizované penziónom Cosmopolitan 

presťahovalo na jazero Vindšachta. V mierne 

veternom počasí sa na hladine jazera preháňali 

plavidlá ako napríklad vláčik, hasičské auto, lietadlo 

ale aj plávajúca reštaurácia. Pre tých ktorí si netrúfli 

na hladinu, bolo pripravené vystúpenie hudobných 

skupín LSG Music, Rebelsky a Pedaropeja. 

Vyhodnotenie najbizarnejších lodí dalo bodku za 

úspešnou akciou. 

4 živly 

  4 ŽIVLY je názov filmového seminára, ktorý v tomto 

roku vstúpil už do svojho 16. ročníka.  Podujatie patrí medzi 

najstaršie svojho druhu na Slovensku a jeho letná edícia sa už 

tradične koná v Banskej Štiavnici. Tohtoročný program 

prehliadky filmových dokumentov bol koncipovaný do 

jednotnej témy Moc vo všetkých svojich podobách 

a organizátori sa rozhodli ponúknuť  jeden filmový večer  aj 

občanom a návštevníkom našej obce prostredníctvom 

predstavení, ktoré sa konali v priestoroch na nádvorí miestneho 

kina a v pohostinstve Spolok. Každý kto si našiel druhý 

augustový víkend trochu času mohol prísť a vychutnať 

atmosféru tohto filmovo-hudobného podujatia. 
 

Piardžania v sprievode 

 
Ani v tohtoročnom Salamandrovom sprievode v Banskej 

Štiavnici nechýbali občania z našej obce. 
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Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/- 

1 TJ Sokol Medzibrod  12 10 2 0 46 : 8 32 8 

2 TJ Tatran VLM Pliešovce  12 7 2 3 27 : 19 23 2 

3 FK Šalková  12 6 3 3 27 : 9 21 6 

4 ŠK Hrochoť  12 6 3 3 20 : 18 21 0 

5 TJ Sokol Repište  12 6 3 3 19 : 20 21 0 

6 OŠK Lieskovec  12 5 5 2 20 : 10 20 2 

7 ŠK Sásová  12 5 4 3 20 : 16 19 -2 

8 ŠK Partizán Čierny Balog  12 5 2 5 20 : 21 17 2 

9 JUPIE Podlavice Badín B 12 4 1 7 19 : 23 13 -5 

10 OFK Slovenská Ľupča  12 3 3 6 14 : 20 12 -3 

11 OFK 1950 Priechod  12 3 3 6 13 : 25 12 -3 

12 TJ Baník Štiavnické Bane  12 3 1 8 14 : 33 10 -11 

13 FK 09 Bacúch  12 2 1 9 12 : 30 7 -5 

14 ŠK Voznica  12 2 1 9 16 : 35 7 -8 

Futbalové okienko 

VÝSLEDKY ZÁPASOV  

V.liga skupina C Sezóna 2014/2015 / Základná časť 

 

1. kolo (03.08.2014): TJ Baník Štiavnické Bane  2 : 1  JUPIE Podlavice Badín (B) 

2. kolo (10.08.2014): TJ Baník Štiavnické Bane  2 : 2  TJ Sokol Repište 

3. kolo (17.08.2014): ŠK Hrochoť  3 : 1  TJ Baník Štiavnické Bane 

4. kolo (24.08.2014): TJ Baník Štiavnické Bane  0 : 4  TJ Sokol Medzibrod 

5. kolo (30.08.2014): TJ Tatran VLM Pliešovce  2 : 0  TJ Baník Štiavnické Bane 

6. kolo (07.09.2014): TJ Baník Štiavnické Bane  0 : 4  ŠK Sásová 

7. kolo (14.09.2014): OŠK Lieskovec  5 : 0  TJ Baník Štiavnické Bane 

8. kolo (21.09.2014): TJ Baník Štiavnické Bane  3 : 2  FK 09 Bacúch 

9. kolo (28.09.2014): ŠK Partizán Čierny Balog  0 : 1  TJ Baník Štiavnické Bane 

 

PROGRAM JESENNEJ ČASTI: 

10. kolo 05.10.2014 14:30 TJ Baník Štiavnické Bane - OFK Slovenská Ľupča 

11. kolo 12.10.2014 14:30 ŠK Voznica - TJ Baník Štiavnické Bane 

12. kolo 19.10.2014 14:00 TJ Baník Štiavnické Bane - OFK 1950 Priechod 

13. kolo 25.10.2014 17:00 FK Šalková - TJ Baník Štiavnické Bane 

MALÝ FUTBAL ŽIACI 

 
Tabuľka po 5. kole 

 

1. Št.Bane     50:3   12 

2. Lovča     29:4   12 

3. Lovčica –Tr.     25:5   12 

4. Lutila     12:14   6 

5. Trnavá Hora     5:30     3 

6. Janova Lehota  1:30     0 

7. Banská Belá     0:36     0 
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Naši jubilanti 
Júl –September 

2014 

 
 

100. rokov: 
Šedivoková Adela 

 

90. rokov: 
Valeková Valéria 

 
80. rokov: 

Holička Imrich 

 
70. rokov: 
Kršiak Ján 

Szabová Mária 
Holubová Ružena 

Danášová Anastázia 
 

65. rokov: 
Beňo František  
Pastier Ladislav 
Palečková Eva 

Holubová Marta 
 

60. rokov: 
Kašiar Milan 

 
 
 

Prajeme všetko 
najlepšie !!! 

 

 

Manželstvo uzavreli: 
       26.7.2014      
    Miloš Bauko 
               a 
 Lenka Buzalková 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
        30.8.2014 
     Peter Pecník 
               a 
 Gabriela Breznianska 
 

Narodili sa: 

 

Dajana Luptáková 

6.8.2014 

 

Opustili nás: 
 

František Regula 
7.7.2014 

 
Marián Šoučík 

26.8.2014 

                                    

 

 

 

 

 

     

V uplynulých dňoch sa vzácneho životného 

jubilea 100. rokov dožila naša spoluobčianka 

pani Adela Šedivoková. Pani Šedivoková je 

najstaršou obyvateľkou obce. Medzi mnohými 

gratulantami nechýbali ani zástupcovia obce 

a spoločenských organizácií. Kvetinové a vecné 

dary odovzdal oslávenkyni starosta obce Stanislav Neuschl a za kultúrnu 

komisiu Martina Hanuszová. Za klub dôchodcov bola prítomná pani Mária  

Neuschlová. Touto cestou sa k zástupu gratulantov pripája aj redakcia  

Piargskych zvestí a želáme jubilantke veľa šťastia a zdravia do ďalších  

rokov života.  

 

Striebro Vašich vlasov je náš veľký poklad, striebro Vašich vlasov je 

múdrosti doklad, striebro vlasov každý z nás si váži, striebro Vašich 

vlasov naša láska stráži“! 

 

 

 

 

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 


