ŠTIAVNICKÉ B A N E

 Štiavnické
Bane sú starou
baníckou osadou.
Drahé kovy sa tu ťažili
niekoľko storočí, ba
dokonca tisícročí.
Baníctvo v tomto kraji
vrcholilo v 18. storočí.
Pôvodná obec Štiavnické Bane, ktorá sa do
roku 1948 nazývala
PIARG, vznikla spojením
niekoľkých susediacich
banských osád. Tými
najvplyvnejšími boli
VINDŠACHTA A SIGLISBERG. Kým Vindšachta
patrila mestu Banská
Štiavnica, Siglisberg
zabrali v 14. storočí
kasteláni hradu Šášov
a pripojili ho tak k majetku Šášovského panstva. Banskej Štiavnici
sa dostal späť do rúk
až v roku 1678, kedy
celé panstvo kúpila od



Mesačník o b y v a t e ľ o v

šľachtickej rodiny
Lippayovcov.
Na území Siglisbergu
bola razená šachta
banskoštiavnického
eráru, Siglisberg, ktorej
ústie bolo pri súčasnom novovybudovanom
multifunkčnom ihrisku. Tá si vyžadovala
administratívu, k čomu
jej slúžilo niekoľko
budov vystavaných za
týmto účelom.
V súčasnosti ešte
nemáme k dispozícii
popis objektov, ktoré by
k danému závodu prislúchali (tieto skutočnosti bude treba vypátrať v archívoch), je
však vysoko pravdepodobné, že pre tento účel
slúžili objekty bývalej
materskej školy pri
soche Svätého Floriána
a bývalého Majera,
nachádzajúceho sa pri
futbalovom ihrisku.
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Počiatky budovy bývalej
materskej školy nám
nie sú známe. Jadro
objektu má však renesančné prvky a je teda
možné konštatovať, že
bol vybudovaný niekedy v 17. storočí.
Renesančnú skladbu
stavby by sme mohli
stotožniť aj s objektom
nachádzajúcim sa na
mape Štiavnických
Baní z roku 1737,
ktorej autorom je
SAMUEL MIKOVÍNY.
Neskoršou barokovou
prestavbou bola budova rozšírená a nadstavená. Pravdepodobne
sa v nej do roku 1883
nachádzala Správa
banského úradu
k šachte Siglisberg.
V tomto období sa sem
však presťahovala Lesná správa z Pukanca,
ktorá tu mala sídlo do
roku 1935.

Pamiatkou na pôsobenie tohto úradu v objekte by mohol byť
veľký ihličnatý strom,
ktorý sa nachádza
v jeho záhrade.
Neskôr sem bola
umiestnená Rimskokatolícka chlapčenská ľudová škola,
ktorá bola v roku 1945
spojená s Rímskokatolíckou dievčenskou
školou a vytrvala tu do
roku 1953, kedy musela byť premiestnená do
iných priestorov a to
z dôvodu havarijného
stavu objektu, ktorý
bolo nutné opraviť.
Po dokončení prác sem
bola nasťahovaná
materská škola, ktorá
v nej fungovala do roku
1995, kedy musela byť
opäť z dôvodu zlého
technického stavu
odsťahovaná.
(dokončenie na str. 4)
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Krátko
 V rámci ôsmeho
ročníka festivalu
Cap á l ´Est sa u nás
v kostole Svätého
Jozefa predstavil
15. augusta ženský
spevácky zbor
z Bulharska

 V B. Štiavnici
bude v rámci tretieho
ročníka Festivalu
Lásky 25. septembra
uvedený aj krátky
film nášho Jakuba
Šutáka „Návrat...“

Viete, kde sa v našej obci
nachádza táto huba,
prerastená konárom?

Nezabudnite
– separujte:
27. 9. – zber
železných kovov,
28. 9. – zber papiera

Narodení:
VIVIEN
VÝBOCHOVÁ
11.8. 2010

VILIAM OPIELA
25.7. 2010


Zomretý:
ŠTIRBL ĽUDOVÍT

 REZBÁRSKY DEŇ sa
v našej obci konal 24.
júla už po siedmy krát.
Začal sa svätou omšou
za kňaza Jozefa Záhoru a ostatných zosnulých kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti Štiavnické Bane. Svätú omšu
celebrovali štyria kňazi.

myšlienky Jozefa
Záhoru v dnešnej ekonomicky náročnej dobe.

Počas Rezbárskeho dňa
za účasti Dr. Bachratého sa odhalilo dielo
„Obec v dreve“, ktoré
vytvorili majstri Záhorovej dielne v našej obci,
založenej Kolpingovým
dielom na Slovensku.

Po nej pokračoval
kultúrny program a samotná prezentácia
práce rezbárov, ktorých
bolo dvadsať. Pekné
diela tvorili priamo pred
očami návštevníkov.
Ponúkali na predaj
množstvo výrobkov rôzneho zamerania ako
sochy, betlehemy, plastiky, hračky a úžitkové
predmety. Týmto sa
stali pokračovateľmi

Celý deň bol sprevádzaný kultúrnym programom. Vystúpili folklórna skupina Rozmarín
z Majcichova, Sokoliari z našej ZŠ a MŠ, hudobná skupina Roky
pána Paloviča. Prebiehala aj prezentácia publikácií o obci, vydaných
od leta 2009, za fundo-

vaných prednášok manželov Čelkových.
Vychádzajúc
z histórie rezbárstva
v našej obci, aj tento
ročník rezbárskych dní
bol prezentovaný najmä
dielami rezbárskych
majstrov. Tým je naša
obec odlišná od iných
miest a obcí, kde majú
typické jarmoky
s ukážkami rôznych
iných výrobkov.
Pre návštevníkov bolo
k dispozícii občerstvenie
– viac druhov gulášov,
trdelníky, maľovanie na
tvár. Podľa počtu
návštevníkov a ich
ohlasov možno
tohtoročný Rezbársky
deň hodnotiť ako
vydarený a úspešný.

Na záver patrí poďakovanie všetkým, ktorí
akoukoľvek formou
pomohli pri organizovaní a zabezpečení krásneho podujatia.
STANISLAV NEUSCHL

Národný výstup na Sitno
Už

deviaty ročník Národného výstupu na Sitno
zorganizovali pri príležitosti 10. výročia prijatia
Deklarácie o zvrchovanosti slovenského národa
Slovenskou národnou radou. Toto podujatie
organizoval Dom Matice slovenskej v Leviciach,
spoluorganizátormi boli miestne odbory MS
Banská Štiavnica a Štiavnické Bane. Stalo sa
tak v nedeľu 18. júla 2010. Na vrchole Sitna sa
zišlo asi 300 účastníkov, ktorých neodradila ani
ranná búrka. Slávnostné zhromaždenie sa začalo o 14 tej hodine hymnou Slovenskej republiky.
Zhromaždenie otvoril predseda MO MS v B.
Štiavnici Dr. Ján Novák, ktorý privítal podpredsedu Svetového kongresu Slovákov Ing. Imricha
Zapletala a ďalších vzácnych hostí. V kultúrnom
programe vystúpili Matúš Račko a spevácka
skupina Prameň zo Žarnovice.

13.7. 2010
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 7. augusta
2010 sa v našej obci na
futbalovom ihrisku
konal 7. ročník
hasičskej súťaže
O PUTOVNÝ POHÁR
STAROSTU OBCE.
Na súťaž bolo pozvaných 13 hasičských
družstiev z ktorých sa
na súťaž dostavilo 7.
Po nástupe súťažných
družstiev, prítomných
súťažiacich a hostí
privítal predseda Dobrovoľného hasičského
zboru Marián Jány,
ktorý po privítaní odovzdal slovo zástupcovi
starostu obce pánovi
Ing. Mariánovi Láslovi.

Našu hasičskú súťaž
svojou účasťou podporili riaditeľka ÚV DPO SR
pani Putišová, predseda ÚV DPO SR Ing.
Jozef Perina, veliteľ ÚV
DPO promovaný právnik Vladimír Slezák,
člen výcvikového štábu
ÚV DPO SR Jozef
Putiš, zaslúžilý člen
DPO Matej Havran.
Po slávnostnom príhovore územný veliteľ
DPO prom. práv. Slezák
oboznámil súťažné
družstvá s technickými
podmienkami súťaže
a velitelia súťažných
družstiev si vylosovali
poradie. Na súťaž na-

stúpili hasičské družstvá z DHZ Štefultov,
Ilija, Kozárovce 1,
Kozárovce 2, Podhorie, Nová Dedina,
Štiavnické Bane.
Na prvom mieste už po
druhýkrát sa umiestnilo družstvo hasičov
z Banskej Štiavnice
časť Štefultov s časom
15,28 s., na druhom
mieste hasiči z Novej
Dediny s časom 17,63
s., na treťom mieste
hasiči z Kozároviec 1
s časom 18,34 s. naši
domáci hasiči Štiavnických Baní obsadili
štvrté miesto s časom18,50 s. Súťaž
prebiehala podľa
pravidiel. Nikto zo
súťažiacich sa nezranil.
Aj cez naše noviny
chcem poďakovať
všetkým, ktorí súťaž
pripravovali: od súťažiacich, kuchárov, občerstvenia, ozvučenia,
rozhodcom, technickému personálu a tiež
divákom.
Ešte raz Vám všetkým
ďakujem a teším sa na
ôsmy ročník súťaže.
MARIÁN JÁNY ST..
PREDSEDA DHZ

Začal sa nový školský rok aj v ZŠ s MŠ
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU MAXIMILIÁNA HELLA v Štiavnických Baniach
otvorila svoje brány pre všetkých svojich, ale aj nových žiakov, druhého septembra 2010. Školský
rok sa zahájil slávnostným spustením Slovenskej štátnej hymny. Riaditeľ školy privítal žiakov,
nových prváčikov, rodičov, hostí, starostu obce a zamestnancov školy a poprial všetkým úspešný
nový školský rok 2010/2011. Zároveň informoval prítomných o rekonštrukciách školy a tiež
o novom smerovaní základnej školy. Počas letných prázdnin sa podarilo na škole zrekonštruovať
sociálne zariadenia v materskej škole a školskej jedálni, vymeniť všetky poškodené svietidlá
v triedach, zaviedol sa internet do tried, všetky triedy sa vybavili novými PC, chodba sa vybavila
PC pre potreby užívania žiakov, upravili sa priestory materskej školy pre zvýšenie bezpečnosti detí
a za výdatnej pomoci niektorých rodičov a priateľov školy sa podarilo vymaľovať väčšinu
poškodených priestorov školy.
Počas mesiaca september sa pre žiakov vybuduje nová prezúvareň a každý žiak bude mať
svoju skrinku s kľúčom na osobné veci a prezuvky. Materská škola a školský klub sa vybavia
novým nábytkom.
Počet žiakov sa oproti minulému roku mierne upravil. V školskom roku 2009/2010 bolo
na základnej škole zapísaných 104 žiakov a materskej škole 23 detí. V školskom roku 2010/2011 je
na škole 105 žiakov a v materskej škole 35 detí. Prvý ročník navštevuje 24 žiakov.
MGR. PAVEL MICHAL, RIADITEĽ ZŠ S MŠ MAXIMILIÁNA HELLA


Naši
jubilanti:
IVANIČOVÁ ANNA
- 85 ROKOV
BENKOVÁ
ALŽBETA
- 80 ROKOV
LÁSLO LADISLAV
- 75 ROKOV
HRUŠKOVÁ ANNA
- 75 ROKOV
RÁDIKOVÁ MÁRIA
- 75 ROKOV
SANTORISOVÁ
MÁRIA - 75 ROKOV
VILMON JOZEF
- 70 ROKOV
HOLUB EUGEN
- 65 ROKOV
GRITTIOVÁ EVA
- 60 ROKOV
MARSCHALEK
MIROSLAV
- 55 ROKOV
ŠTEKLÁČOVÁ
MÁRIA - 55 ROKOV
LÁSLO MARIAN
- 55 ROKOV
BREZNIANSKY
ŠTEFAN
- 50 ROKOV

KRIVDOVÁ
HELENA
- 50 ROKOV
CIBLÍKOVÁ
TATIANA.
- 50 ROKOV
IVANIČOVÁ
MAGDALÉNA
- 50 ROKOV
VŠETKO NAJLEPŠIE!
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1.

ŠK PARTIZÁN Čierny Balog

5401

14:5

12

2.

FK Žiar nad Hronom

5401

11:4

12

3.

SKLOTATRAN Poltár

5311

10:8

10

4.

FK 34 Brusno

5311

6:4

10

5.

JUPIE Banská Bystrica - Podlavice

5302

17:3

9

6.

Jednota Málinec

5302

10:9

9

7.

PS Hliník nad Hronom

5212

13:10

7

8.

Baník Štiavnické Bane

5212

9:10

7

9.

FC Slovan Divín

5212

7:10

7

10.

Sitno Banská Štiavnica

4202

8:8

6

11.

Prameň Dolná Strehová

5113

5:11

4

12.

Prameň Kováčová

4103

10:9

3

13.

MFK Revúca

5104

5:16

3

14.

Poľnohospodár Veľký Blh

5005

5:23

0

Výsledky IV. liga dospelí JUH

Výsledky žiaci:

Štiavnické Bane – Čierny Balog...........1:3
Žiar nad Hronom - Štiavnické Bane.....2:1
Štiavnické Bane – Kováčová................2:1
Hliník nad Hronom - Štiavnické Bane..2:2
Štiavnické Bane – Divín........................3:2

Župkov – Št. Bane......2:5
góly A. Neuschl 3, T. Miháliková, J. Nemec po 1
Veľ. Lehota – Št. Bane...4:2
góly: S. Haboš

MAJSTROVSTVÁ Banskobystrického kraja
V dňoch 14. júna až 18. júna 2010 sa v oblasti
jazera Počúvadlo uskutočnili XIII. Majstrovstvá
Banskobystrického kraja vo výkone služobných
psov. Cieľom majstrovstiev bolo porovnať stav
a úroveň vycvičenosti služobných psov Policajného
zboru v jednotlivých okresoch Banskobystrického
kraja. Súťaž usporiadalo Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Banskej Bystrici v súčinnosti
s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiari
nad Hronom. Podmienky súťaže boli veľmi náročné
nielen na služobných psov, ale aj na psovodov.
Súťažné disciplíny boli hodnotené podľa
platného skúšobného poriadku na výkon služobnej kynológie, a to podľa kritérií na kategóriu VŠ3, ktorá je najvyššou výkonnostnou kategóriou v rámci policajných hliadkových psov. Súťaž mala
zároveň rozhodnúť o nomináciách na majstrovstvá Slovenskej republiky v septembri 2010.
Na uvedenej súťaži sa prejavila úroveň pripravenosti služobných psov (ale aj psovodov) na
praktické použitie v podmienkach policajného zboru. Všetci psovodi so svojimi psíkmi podali
fantastický výkon, za ktorý sa nikto nemusí hanbiť. Keďže sa však jednalo o súťaž, kde niekto
musí zvíťaziť a iný skončiť posledný, po záverečnom vyhodnotení bol dekorovaný ako celkový
víťaz majstrovstiev psovod z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici a taktiež Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Žiari nad Hronom chce týmto spôsobom vysloviť poďakovanie p.
KAČÁNIMU, majiteľovi penziónu Anna v rekreačnej oblasti Počúvadlo, za ubytovanie
súťažiacich. Poďakovanie patrí taktiež starostovi obce Štiavnické Bane za umožnenie záverečnej
súťažnej disciplíny (zadržanie s protiútokom) na futbalovom ihrisku obce Št. Bane dňa 17. júna
2010, divákom tejto disciplíny za povzbudzovanie psovodov a služobných psov a taktiež
občanom obce Št. Bane a rekreantom v rekreačnej oblasti Počúvadlo za trpezlivosť a tolerovanie
hlučnosti, ktorú štvornohí policajní pomocníci spôsobili...
m.t.

strana 4

dokončenie z prvej strany
Objekt tak zostal nevyužívaný.
V roku 2004 bol vyhlásený za
Národnú kultúrnu pamiatku,
avšak naďalej chátral a začali sa
na ňom prejavovať vážne statické poruchy. Zásadná zmena
nastala, keď obec Štiavnické
Bane predala objekt súkromnej
spoločnosti SLOVTRAVEL,
sr.o. Tá sa hneď začala aktívne
zapájať do výziev spojených
s rekonštrukciou objektu pre
potreby jeho využitia v cestovnom ruchu, s čím súvisí aj jeho
záchrana. V prvej etape sa
zrealizovali najnaliehavejšie
práce vedúce k stabilizácii
objektu. Druhá etapa, ktorá
prebieha v súčasnej dobe, bude
zahŕňať predovšetkým výmenu
strechy, čím sa odstráni poškodzovanie objektu poveternostnými podmienkami.
Budova bývalého Majera tiež
patrí k tým zaujímavejším
objektom obce. Kedy bola
vybudovaná, známe nie je.
Napomôcť by mohol archeologický výskum, ktorý by jej
minulosť pomohol objasniť.
V roku 1793 sa v ňom nachádzal
erárny komorský šenk, kde sa
predávalo pivo, víno a liehoviny.
Rovnako tu boli umiestnené byty
úradníka, banského dozorcu a
vydávača loja a komora na
uskladnenie loja (loj slúžil na
svietenie v bani).
V súčasnej dobe objekt prechádza čiastočnou rekonštrukciou,
ktorej výsledkom bude nová
strecha na polovici objektu.
ING. RASTISLAV UHROVIČ
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