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ŠTIAVNICKÉ BANE PRIVÍTALI NÓRSKU VEĽVYSLANKYŇU
hvezdáreň a planetárium nesie meno nášho rodáka
Maximiliána Hella.
Po úvodnom privítaní starostom obce Stanislavom
Neuschlom sa účastníci konferencie oboznámili s
plánovaným projektom rekonštrukcie bašty, zriadením
expozície Maximiliána Hella a vytvorením historickonáučného chodníka s plánovanými 16 zastaveniami po
pamiatkach obce. Program obohatili svojim
odbornými príspevkami aj riaditeľka Krajského
pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Zuzana
Klasová a Anna Faturová z pamiatkového úradu v
Banskej Štiavnici.
foto: Janka Tulipánová
Nórska veľvyslankyňa vo svojom príhovore zdôraznila
Dňa 28. januára 2015 sa na Obecnom úrade v predovšetkým prínos obnovy pamiatok pre európsku
Štiavnických Baniach konala otváracia konferencia súdržnosť, ekonomiku a turizmus. Vysvetlila, že ak sa
pri príležitosti zahájenia projektu „Rekonštrukcia obnovené pamiatky začnú znovu využívať a budú
bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella.“
sprístupnené aj verejnosti, prispejú tak nielen k
vytváraniu nových pracovných miest, ale aj k oživeniu
Nórsko je spolu s Islandom a Lichtenštajnskom jednou z
miestnych komunít.
troch krajín, ktoré už niekoľko rokov podporuje obnovu a
Starosta obce odovzdal pani veľvyslankyni dar
zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva na
vyhotovený rukami lokálneho rezbára a zároveň poslanca
Slovensku prostredníctvom fondov EHP (Európsky
za obec, Vladimíra Drexlera. Drevený reliéf predstavuje
hospodársky priestor). Na projekt rekonštrukcie našej
baštu po rekonštrukcii už aj s plánovanou prístavbou.
bašty Granty EHP poskytnú sumu vo výške 244 242,Konferencia sa niesla v priateľskom duchu a bola
EUR. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Úrad
ukončená návštevou bašty, ktorá bola vďaka bohatej
vlády SR sumou 43 101,- EUR a obec Štiavnické Bane
nádielke snehu ťažšie prístupná. Napriek tomu ponúkla
sumou 50 708,- EUR. Výška celkového grantu tak spolu
zúčastneným nádherný výhľad na zasneženú starú
tvorí 338 051,- EUR.
Vindšachtu s kostolom sv. Jozefa v pozadí. Program
Naše pozvanie na konferenciu prijala a na podujatí sa aj
konferencie bol obohatený i o návštevu sokoliarov zo ZŠ
osobne zúčastnila veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na
Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach.
Slovensku, Inga Magistad.
Obci Štiavnické Bane, ako prijímateľovi Grantu EHP, sa
Našu obec navštívila po prvýkrát, ale ako sama povedala,
v prvej fáze projektu podarilo pripraviť podklady na
nie posledný. Veľvyslankyňa prisľúbila účasť aj na
vyhlásenie verejných obstarávaní. Rekonštrukčné práce
záverečnej konferencii, ktorá sa bude konať začiatkom
na bašte sa začnú už na jar 2015.
budúceho roka 2016. V minulosti jej excelencia pôsobila
na
významných
postoch nórskeho
ministerstva text: Mgr. Andrea Wallnerová, manažérka pre publicitu
zahraničných
vecí,
ale
aj
na
nórskych projektu
veľvyslanectvách na Filipínach a v Portugalsku.
Konferencie sa zúčastnili za Úrad vlády SR Natália
Ďurková a Šimon Borišek, ale aj odborníci a zástupcovia
z radov širokej verejnosti. Pozvanie prijal i riaditeľ
hvezdárne v Žiari nad Hronom, Peter Augustín. Krajská
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Medzi každoročné sviatky v jarnom
období patria fašiangy. Začínajú sa
po sviatku Troch kráľov a končia
sa
popolcovou
stredou,
tzv.
škaredou stredou. Slovo fašiangy
symbolizuje, že po ňom nastáva
štyridsať dňový pôst pred veľkou
nocou. V minulosti sa tento pôst
bral veľmi vážne. Preto boli
posledné fašiangové dni plné
bujarej zábavy.
V našej obci sa fašiangové
dni začali 14. februára, fašiangovým
sprievodom. Na základnej škole sa
o 15.30 hod stretli účastníci sprievodu
v pripravených maskách. Tak ako sa
na správny fašiangový sprievod patrí,
predviedli sa rôzne masky. Tradičné aj nové. Sprievod prešiel celou obcou. Cestou sa zastavil pri prevádzkach
miestnych podnikateľov, na hasičskej strážnici a zabavil aj prizerajúcich sa obyvateľov. Na nádvorí dolného
kultúrneho domu sa už chystali zabíjačkové špeciality. Práve sem smeroval aj fašiangový sprievod, aby skončil tak
ako sa má, poriadnou veselicou. Ku fašiangom patrí aj pochovávanie basy. Pochovávanie basy symbolizuje končiacu
sa zábavu pred pôstom. Rozlúčku s basou predstavuje ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným
motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Jedná sa o výrazné komické stvárnenie. Hlavnými postavami sú
postavy kňaza, rechtora a smútiacich „pozostalých“. Kňaz paroduje obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade,
ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s
basou, ktorú za náreku prítomných
vynášajú
von.
Tohtoročné
pochovávanie basy sa konalo v našej
obci 17. februára o 19.00 hod
v Kláštornej vinárni. O program sa
postarali, tak ako každý rok, občania
združení
v miestnom
klube
dôchodcov,
dobrovoľní
hasiči
a dobrovoľníci z radov občanov.
Touto
cestou
chceme
poďakovať všetkým tým, ktorí sa
podieľali na príprave a realizácii
oboch
podujatí.
Bez
pomoci
ochotných a pre vec zapálených ľudí,
by nebola možná realizácia takýchto
podujatí.
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VÝZVA
Máte doma hračky, ktoré už nepotrebujete? Venujte
ich do pripravovaného minimúzea hračiek. Možno
práve vaša hračka začne svoj nový život ako exponát
v obecnom múzeu hračiek.
Venovať môžete hračky všetkých druhov. Vítané sú
najmä drevené vyrezávané hračky.
Budúce exponáty minimúzea hračiek môžete priniesť
na obecný úrad.
VÝZVA

5. marca 2015 uplynulo 70 rokov od oslobodenia
našej obce. Vývoj situácie v zime 1944 - 45 na
nemecko - sovietskom fronte si vyžiadal vytvorenie
dvoch hlavných strategických smerov. Severný,
ktorý mal pred sebou Varšavu a Berlín, a južný so
smerom na Budapešť a Viedeň. Územie Slovenska
zostalo medzi a pre jeho oslobodenie bolo potrebné
naplánovať pomocný strategický smer. Ten viedol
pohorím slovenských Karpát cez Moravu až na
územie Čiech. Velenie oslobodzovacích vojsk
realizovalo niekoľko útočných operácií. V rámci
jednej z nich dorazili oslobodzovacie vojská aj do
našej obce. Vďaka občianskej statočnosti miestneho
obyvateľa p. Neuschla, prebehlo oslobodenie obce
bez väčších strát na životoch. Pán Neuschl previedol
vojakov cez richňavskú štôlňu priamo do tyla
nepriateľa.
5.3.2015 si hŕstka obyvateľov uctila pamiatku týchto
dní, udalostí a ľudí, položením venca k pamätníku,
ktorý svojim tvarom odkazuje na portál štôlne, cez
ktorú sa dostali oslobodzovacie vojská do obce.
Aby aj mladá generácia mala prehľad o udalostiach,
ktoré viedli k oslobodeniu obce, zorganizoval
starosta v spolupráci so základnou školou pre žiakov
základnej školy prechádzku k richňavskej štôlni.
Tu priamo na mieste rozprával starosta deťom o
udalostiach, ktoré sa tu odohrali.

V priebehu mesiaca apríl bude poverenými
pracovníkmi obecného úradu vykonaný pravidelný
odpis stavu vodomerov. Prosíme občanov napojených
na obecný vodovod, aby sprístupnili svoje vodomerné
šachtice a umožnili tak bezproblémový odpis vody.

SÚŤAŽ
Obecný úrad vyhlasuje súťaž

„O NAJKRAJŠIU ZÁHRADKU“
Zima je za nami a jarné počasie láka do prírody. Mnohí
z nás svoju lásku k prírode dokážu predviesť úpravou
svojej záhradky. Ak patríte medzi takýchto ľudí,
prihláste do 31 mája 2015, vašu záhradku do našej
súťaže. Môžete to urobiť osobne, alebo telefonicky na
obecnom úrade. V mesiaci jún komisia navštívi
prihlásené záhradky a vyberie víťaza. Víťaz získa ako
cenu sadu záhradkárskych potrieb. Fotografie
najlepších záhradiek budú zverejnené na obecnej
stránke. Tešíme sa na vaše záhradnícke umenie.
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Dňa 21. marca 2015 sa v Hasičskej zbrojnici v Štiavnických Baniach konala Výročná členská schôdza Dobrovoľného
hasičského zboru, ktorú otvoril predseda DHZ ml. inšpektor Marián Jány, ktorý privítal pozvaných hostí. Starostu
obce Stanislava Neuschla, predsedu Územného výboru DPO SR Žiar nad Hronom promovaného právnika vrchného
inšpektora Vladimíra Slezáka a člena DHZ Banská Štiavnica Martina Komorníka . Po privítaní hostí a členov DHZ bol
prečítaný program VČS, ktorý bol schôdzou jednohlasne odsúhlasený. Správu výboru predniesol veliteľ DHZ obce
nadzbormajster Dalibor Kališek. Pred prečítaním správy výboru si prítomní uctili minútou ticha členov DPO SR, ktorí v
roku 2014 umreli : Dlhoročný predseda ÚzV DPOSR Žiar nad Hronom vrchný inšpektor Ing. Jozef Perina, člen DHZ
Štiavnické Bane Radoslav Daubner a vrchný technik Štefan Maruniak. „Česť ich pamiatke!“ Ďalej v správe bolo
konštatované, že úlohy ktoré boli v roku 2014 naplánované boli aj splnené. Vyhodnotili sa všetky aktivity, ktoré boli v
priebehu roku robené v spolupráci s Obecným úradom, alebo Základnou školou M.Hella. taktiež sa vyhodnotili
jednotlivé hasičské súťaže, ktoré sa konali v roku 2014, Inštruktážno metodické zamestnania a podobne.
V ďalšej časti správy výboru boli členovia DHZ oboznámení s požiarovosťou v roku 2014 v celej Slovenskej republike,
ktoré štatistické údaje dávam na vedomie širšej verejnosti , v roku 2014 bolo zaznamenaných 9 011 požiarov so
spôsobenou škodou vo výške 23 946 330 € 44 osôb bolo usmrtených a 194 utrpelo poranenia rôzneho charakteru.
Ďalej bola podaná správa o hospodárení za rok 2014, ktorú podala ml.inšpektorka Milada Śípková. Veliteľ DHZ, starší
technik Jaroslav Kališek, povýšil do vyšších hasičských hodností členov DHZ. Do hodnosti starší hasič Michal Beňo,
Štefan Bombala, Samuel Habos, Dušan Kališek, Maroš Pomothy, Lukáš Regula, Lukáš Szabo, Ondrej Santoris, do
hodnosti rotník: Martin Beneš, Tomáš Falát, do hodnosti nadrotník Marek Kubala. V ďalšom bode bol predsedkyňou
návrhovej komisie Jozefou Kališekovou podaný návrh na uznesenie, ktoré bolo výročnou členskou schôdzou
odsúhlasené, ako aj úlohy na rok 2015. Na záver VČS sa predseda DHZ poďakoval členom a hosťom za účasť a
schôdzu ukončil.
Predseda DHZ ml.inšpektor Marián Jány
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porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej
osobe pokuta až do výšky 331,- € , resp. v blokovom
konaní do výšky 100,- € a právnickej osobe alebo
fyzickej osobe - podnikateľovi je možné uložiť
Príchodom
jarných pokutu až do výšky 16 596,- € .
Občania by sa mali oboznámiť aj s všeobecne
slnečných dni chceme
upozorniť na všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj
spôsob spaľovania odpadov na voľnom
známy
a medializovaný
priestranstve a v niektorých prípadoch ho aj
zákaz
vypaľovania zakazujú!
porastov bylín, kríkov
Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť
a stromov. Občania túto biologického odpadu. Je možné zbaviť sa ho napr.
činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú kompostovaním,
ukladaním
do
špeciálnych
a porušujú. Ak sa pozrieme na štatistiku požiarovosti kontajnerov, alebo ho priamo vyvážať do zberných
za rok 2014 na území okresov Žiar nad Hronom, dvorov.
Žarnovica a Banská Štiavnica vzniklo spolu 116
požiarov a priame škody boli 798 865,- €. Pri týchto
Aj touto cestou chceme ľudí upozorniť na
požiaroch bola 1 osoba usmrtená a dve osoby boli niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba
pri
zranené. Vychádzajúc z tejto štatistiky bolo spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve
najčastejšou príčinou vzniku požiaru vypaľovanie povinná dodržiavať:
suchých trávnatých porastov a to v 27 prípadoch.
Zlepšenie nastalo u lesných požiaroch, pretože
- oznámiť pred začatím spaľovania miesto
a čas spaľovania na Okresné riaditeľstvo
v roku 2014 nebol spôsobený ani jeden lesný požiar.
HaZZ v Žiari nad Hronom (t.č.150),
Na prvý pohľad “bezpečné“ vypaľovanie suchej
- sledovať klimatické podmienky, kontrolovať
trávy na malej ploche alebo spaľovanie zhrabaných
miesto spaľovania,
porastov, môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov.
- ukladať horľavé látky do upravených hromád
Oheň v otvorenom priestore sa za vhodných
tak, aby
neohrozovali svojim sálavým
klimatických podmienok šíri veľmi rýchlo a svojimi
teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie,
rozmermi neraz spôsobí škody nielen na majetku,
- zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich
prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa,
životnom prostredí, ale i na životoch a tiež môže
- vykonávať neustále kontrolu miesta
spôsobiť veľké ekologické straty a to napr. stratu
spaľovania,
veľkej časti lesa, chránených porastov a bylín a
- po skončení vykonať dohasenie zvyškov po
taktiež úhyn chránených živočíchov.
spaľovaní a preventívne kontrolovať okolie
V prípadoch dlhotrvajúceho sucha, zvýšeného
po určitý čas.
výskytu
požiarov
a vysokého
požiarneho
nebezpečenstva v lesoch, vyhlasuje Okresné
pplk. Ing. Slavomír Búci
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari
vedúci oddelenia požiarnej prevencie
nad Hronom čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku
Okresného riaditeľstva
požiaru.
Hasičského a záchranného zboru
Veľmi dôležité je tiež pripomenúť, že
v Žiari nad Hronom
vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane
pred požiarmi prísne zakázané v každom ročnom
období
a
to
nielen
v čase
zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru! V prípade

Nebezpečné vypaľovanie suchých
trávnych porastov
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Naši jubilanti
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie: 691
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 96
Účasť v %: 14,18
Otázka č. 1: Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné
spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Áno: 87 hlasov Nie: 9 hlasov
Otázka č. 2: Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Áno: 86 hlasov Nie: 8 hlasov
Otázka č. 3: Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v
oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s
obsahom vyučovania?
Áno: 79 hlasov Nie: 14 hlasov

Január –Marec
2015

90. rokov:
Machil Ján
Žiaková Mária

V roku 2014 sa z obce odsťahovali:
Heilerová Renata; Potančoková Denisa; Kmeť Boris

70. rokov:

V roku 2014 sa do obce prisťahovali:
Ing Gonda Ján; Gondová Valéria; Lupták Martin; Vozárik Miroslav; Mgr. Michal
Pavol; Ing. Havlík Oldřich; Ing. Heilerová Zlatica, Šemoda Jakub, Ing. Šemoda Ján; Bc.
Šemodová Zuzana; Šemodová Paula; Mgr. Gendöčová Viera; Glézlová Marcela; Sabala
Peter; sabalová Vladimíra; Sabalová Petra; Sabalová Mia; Valovič Juraj; Ing. Gábriš
Ludevít; Mgr. Wallnerová Andrea; Wallner Artur; Wallner Alfred; Wallnerová Amélia;
Beňo Jakub; Ing. Beňová Iveta.

Bernátová Valéria
Marko Jozef
Hudec Alojz
Považan Milan, RSDr.

65. rokov:
Kostol sv. Jozefa
Štiavnické Bane
Streda – 18.00 hod
Piatok – 18.00 hod
Nedeľa – 11.00 hod
Kostol sv. Jána
Krstiteľa
Horná Roveň

Opustili nás:

Narodili sa:

Matilda Slováčeková

Tamara Poláková
7.1.2015

18.1.2015

Ilkaničová Mária
Plašil Juraj
Katuščáková Eva, Mgr.

Lorien Venglárová
27.2.2015

Prajeme všetko
najlepšie !!!

Štvrtok – 17.00 hod
Sobota – 17.00 hod
Správca farnosti:
Mgr. Vladimír Vlček

Pre obyvateľov Štiavnických Baní, Hornej Rovne a okolia distribuované zdarma

