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mesta zúčastnil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku JUDR.
PETER LIZÁK, starostka
mesta Maria Erzensdorf, riaditeľ hvezdárne
M. Hella zo Žiaru nad
Hronom. Všetci predniesli krátke príhovory.
Najväčšiu pozornosť
z účasti na tejto slávnosti si zaslúžia prítomní
rodáci zo Štiavnických
Baní, na čele so svojím
starostom STANISLAVOM
NEUSCHLOM. Zastúpenie
mali aj Klub dôchodcov,
ZŠ s MŠ M. Hella, hasiči,
MO MS, náš poslanec BB
VÚC, zamestnanci OÚ
a poslanci Obec. zastup.
a ďalší obyvatelia obce.

 290 rokov
uplynulo tento rok od
narodenia Maximiliána
Hella, astronóma, nášho
významného matematika, fyzika, pedagóga a
kňaza.
15. JÚNA 2010 ODHALILI
NOVÝ PAMÄTNÍK A BUSTU
V RAKÚSKOM MESTE
MARIA ENZERSDORF,
KDE BOL MAXIMILIÁN
HELL POCHOVANÝ.

Vytvorenie pamätníka
iniciovalo OZ Maximilána Hella s finančnou
podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej
republiky. Slávnosť
spoluorganizovala aj
obec Štiavnické Bane.
Maximilián Hell sa
narodil v Štiavnických
Baniach a tu získal aj

základné školské vzdelanie a stredoškolské
v Banskej Bystrici.
Ako 18 ročný sa stáva
novicom jezuitského
rádu, po splnení
rehoľných sľubov
študuje vo Viedni
históriu, teológiu
a filozofiu. Život M.
Hella bol mimoriadne
činorodý. Nad všetkými
vedeckými úspechmi
však prečnievajú jeho
práce v astronómii.
Skoro 37 rokov vykonával funkciu riaditeľa
Ríšskeho observatória
vo Viedni.
V meste Maria Enzersdorf bol Maximilian Hell
v roku 1792 pochovaný.
Jeho hrob sa po najrôznejších úpravách cinto-

rína nezachoval.
Na cintorínskej kaplnke
je len pamätná tabuľa
v latinskom jazyku, ktorá hovorí o tom, že tu
bol hrob slávneho
astronóma.
Z iniciatívy OZ M. Hella
bol vytvorený
pamätný náhrobný kameň
s bronzovou bustou
Maximiliána Hella.
Občianske združenie
tento pamätník venovalo
mestu Maria Enzersdorf. Pamätník bol
vytvorený s finančnou
pomocou Ministerstva
kultúry Slovenskej
republiky. Slávnosť
spoluorganizovala aj
obec Štiavnické Bane.
Odhaľovania busty
sa okrem obyvateľov

Pamätník vysvätil aj pán
farár zo Štiavnických
Baní. Štiavnické Bane sa
v tento deň jednoducho
skloňovali vo všetkých
pádoch a myslím si, že
bodovali. Prejav o slávnej histórii predniesol
ich starosta. Navyše
vedenie mesta Maria
Enzersdorf usporiadalo
hosťom prehliadku tohto krásneho a známeho
pútnického mesta. tak
je od 15. júna 2010
v Rakúsku výtvarne
hodnotný pamätník
slovensko – rakúskeho
astronóma a možno sa
raz pri púťach slovenských veriacich spomenie
aj meno tohto vynikajúceho vedca.
RICHARD KAFKA
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Rezbársky

deň u nás

24. júla2010 sa bude
konať v našej obci
už siedmy ročník

Rezbárskeho dňa.
Začne sa o 10.00
hod svätou omšou
za kňaza Jozefa
Záhoru zakladateľa
prvej rezbárskej
školy na Slovensku.
Od 11.00 hod pri
Spolku pod lipami
bude pre návštevníkov pripravený
kultúrny program
a prezentácia rezbárov, ktorí budú
pred návštevníkmi
vyrezávať rôzne
predmety z dreva.
Vo večerných hodinách bude pripravené pozorovanie
nočnej oblohy, ktorú zabezpečí planetárium a hvezdáreň
Maximiliána Hella
zo Žiaru nad Hronom. Podujatie
bude pokračovať
zábavou do neskorých nočných hodín.

Prosíme dobrovoľníkov o spoluprácu na podujatí
(bližšie info na
OcÚ v Štiavnických Baniach).

............Dňa 12. júna 2010
sa konali voľby do NR
SR. Do volebného zoznamu v obci Štiavnické
Bane bolo zapísaných 656
voličov. Volieb sa
zúčastnilo 521 voličov, čo
predstavuje účasť 79,42%.
Výsledky volieb do NR
SR v obci Št. Bane:
1. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA:..1
2. ÚNIA - STRANA PRE
SLOVENSKO:................4
3. STRANA RÓMSKEJ
KOALÍCIE:.....................0

4. PALIHO KAPURKOVÁ STRANA:.................5
5. SLOBODA A
SOLIDARITA:..............52
6. STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE:.........22
7. STRANA MAĎARSKEJ KOALÍCIE:.............0
8. ĽUDOVÁ STRANA HZDS:...........................27
9. KOMUNISTICKÁ
STR. SLOVENSKA:.......6
10.SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA:......35
11.NOVÁ DEMOKRACIA:.................................2

12. ZDRUŽENIE
ROBOTNÍKOV
SLOVENSKA:................3
13.KRESŤANSKO
DEMOKRATICKÉ
HNUTIE:.......................25
14.ĽUDOVÁ STRANA
NAŠE SLOVENSKO:....3
15.SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA – DS:.88
16.AZEN - ALIANCIA
ZA EUR. NÁRODOV:...0
17.SMER - SOCIÁLNA
DEMOKRACIA:.........230
18.MOST - HÍD:...........11

....Dňa 29.5.2010 sa v Štefultove uskutočnil druhý ročník atletických pretekov pod názvom
„ŠTEFULTOVSKÁ DESIATKA“. Preteku sa zúčastnili aj deti z našej obce: SAMUEL
KOŠTÚCH, ZUZANA NEUSCHLOVÁ, STANISLAV NEUSCHL, DUŠAN KALIŠEK, PATRIK
MALATINEC, LUKÁŠ MALATINEC. Zo šiestich zúčastnených detí 5 získalo medailové
umiestnenie, čo je veľký úspech našich mladých nádejných športovcov. Výsledky: - predškolský vek dievčatá – 4. miesto – Zuzana Neuschlová - predškolský vek chlapci – 3. miesto
– Samuel Koštúch – najmladší žiaci – 1. miesto – Stanislav Neuschl - mladší žiaci – 2. miesto – Dušan Kališek - 3. miesto – Patrik Malatinec - starší žiaci – 2. miesto – L. Malatinec.
Ďakujeme im za úspešné reprezentovanie našej obce

Dom MS v Leviciach, MO MS v Banskej Štiavnici,
MO MS v Štiavnických Baniach, MO MS v Žarnovici

Vás pozývajú na IX. ročník:
NÁRODNÝ VÝSTUP NA SITNO
v nedeľu 18. júla 2010
Program: 12.30 - Začiatok spoločného výstupu od jazera
Počúvadlo (individuálne od Sv. Antona, B. Štiavnice, Prenčova)
14.00 - Hymna - Príhovory - Kultúrny program
17.00 - Spoločenské stretnutie pri jazere Počúvadlo

Matica slovenská Vás volá, príďte !!!
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Zhodnotenie súťažného ročníka 2009/2010 vo futbale
.....Hneď na začiatku by som chcel
pripomenúť, že sme sa dostali do
IV. Ligy, čo je historicky najvyššia
súťaž, aká sa v Štiavnických
Baniach hrala. Do súťaže sme
nastupovali s určitými očakávaniami
ale aj obavami ako sa nám podarí
obstáť. Nakoniec ako nováčik sme
skončili na veľmi peknom piatom
mieste. Táto súťaž je už náročnejšia
na výkony hráčov. Náročnejšia je aj
na financie, keďže aj štartovné je
vyššie a aj rozhodcovia stoja oveľa
viac. V tomto smere nám pomohol
hlavne Obecný Úrad, ktorý vykryl
tieto položky. So sponzormi to
v tomto roku bolo trochu horšie, ale podarilo sa nám aj toto zvládnuť. Nejaké peniaze poskytla firma KAJMONT s.r.o., niečo poskytol p. Ševeček, a niečo aj ja. Bol by som rád, keby sa v budúcom ročníku pridali
aj ďalší sponzori a pomohli nám lepšie zvládnuť situáciu. Aj úprava ihriska stojí približne 400 EUR ročne.
Sú to peniaze potrebné na kúpu chemikálií na postrek proti burine, ktoré robíme raz za rok, a na kúpu
hnojiva, ktoré robíme trikrát za rok. Podarilo sa nám vybaviť aj dotáciu na rekonštrukciu sociálnych
zariadení pri ihrisku v hodnote cca 14 000 EUR. Bolo to dosť dôležité, šatne už boli v pomerne zlom stave
a nutne potrebovali opravu. Čo sa týka výkonov hráčov, tak by som chcel poďakovať všetkým, ktorí
zasiahli v tomto ročníku do hry. Všetci sa snažili podávať čo najlepšie výkony a ukázať divákom, že futbal
hrať vedia. Myslím, že aj s pomocou divákov sa nám toto podarilo, veď doma sme prehrali iba raz.
No a nakoniec by som vyzdvihol prácu všetkých, ktorí robia okolo futbalu, či už je to Milan Ernek st.hlásateľ, Patrik Neuschl – hlavný usporiadateľ a jeho kolegovia, Andrej Neuschl – tréner žiakov, Košarnik
Štefan – príprava ihriska, Košarniková Eva st. a Košarníková Eva ml.- poriadok a vstupné, Gabo Ševečektréner prípravky a sponzor. Chcem sa poďakovať všetkým, čo nám fandia a akokoľvek pomáhajú
zvládnuť súťaž, ktorá nie je taká ľahká, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad.
JÁN DAUBNER

Hasičské ozveny
.........Dňa 26. júna 2010 sa v obci Podhorie konalo
Územné kolo súťaže hasičských zborov okresu
Banská Štiavnica. Na požiarnickú súťaž sa prihlásilo 8 súťažných družstiev mužov a dve súťažné
družstvá žien. Súťažilo sa v hasičských disciplínach 2 x požiarny útok a 2 x štafeta 8x50 m vedľa
seba. Súťaž sa začala nástupom hasičských družstiev o ôsmej hodine, na ktorom boli privítaní
hostia: predseda Územného výboru DPO SR Žiar
nad Hronom Ing. Jozef Perina, riaditeľka ÚV DPO
SR Mária Putišová, veliteľ ÚV DPO SR prom
práv. Vladimír Slezák, starostka obce Podhorie
pani Borgulová. Slávnostne bolo odovzdané vyznamenanie – rad svätého Floriána zaslúžilému
členovi DPO SR pánovi Matejovi Havranovi, ktoré
odovzdal Ing. Perina. Po tomto akte si velitelia jednotlivých súťažných družstiev vylosovali poradie, v akom začnú
súťaž. Súťaž prebiehala priebežne – požiarny útok a tiež i štafeta. Celkové umiestnenie jednotlivých hasičských
družstiev bolo nasledovné: ženy 1. miesto Svätý Anton, 2. miesto Podhorie. Muži: 1. miesto Štiavnické Bane s výsledným časom 105,63. Súťaž prebiehala podľa platného súťažného poriadku. Počas súťaže nedošlo k zraneniu a ani k
protestom. Za hasičské družstvo Štiavnické Bane súťažili: Patrik Šípka, Patrik Neuschl, Dalibor Kališek, Marcel
Blaško, Tomáš Blaško, Vladimír Drexler, Normen Kališek, Martin Beneš, Tomáš Falát. Aj touto cestou novín chcem
vyjadriť poďakovanie našim chlapcom k zodpovednej príprave na súťaž, ako i k víťazstvu v hasičskej súťaži.
Poďakovanie patrí starostke obce Podhorie a jej členom DHZ.
PREDSEDA DHZ MARIÁN JÁNY
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mesiac
JÚN 2010:

Jubilanti:

DANA
OSVALDOVÁ
55 rokov

ANTÓNIA
BAZÁLIKOVÁ
50 rokov
Zomreli:
(Dokončenie z minulého čísla PZ)

Dielňa farára Jozefa Záhoru vo svojej dobe zamestnávala až do 400
žien baníkov, ktoré doma kompletizovali rôzne výrobky - hračky, školské
potreby, devocionálie, či iné úžitkové predmety. Vďaka podpore Bavorskej
štátnej kancelárie mohli uskutočniť odbornú stáž vo svetoznámej rezbárskej
škole v bavorskom mestečku Oberammergau naši dvaja spolupracovníci
(jednou bola aj naša terajšia lektorka kurzov p. Melicherčíková). Toto mestečko sa okrem rezbárskych tradícií preslávilo aj inscenáciami monumentálnych
divadelných pašiových hier, na ktorých sa zúčastňujú všetci obyvatelia a ktoré
chodia obdivovať turisti z celého sveta.
Dom, ktorý sme v Štiavnických Baniach zrekonštruovali, by sa mohol
stať aj malým múzeom rezbárstva a pamätným domom tohto sociálne cítiaceho rímskokatolíckeho kňaza, preto sme ho aj nazvali „Dom farára Jozefa
Záhoru“. Privítali by sme ochotných spolupracovníkov alebo darcov, ktorí by
nám pomohli vyzbierať staré rezbárske výrobky, napr. hračky do tohto
múzea, fotografie a pôvodné artefakty pripomínajúce tieto slávne piargske
tradície.
Vieme, že obyvatelia Štiavnických Baní sú hrdí na svojich spolurodákov, ale aj na osobnosti, ktoré v ich obci pôsobili. Medzi ne určite patrí aj farár
Jozef Záhora, ktorý preslávil Piarg v celom Uhorsku i v Paríži na svetovej
výstave v roku 1900. Preto veríme, že vás naše aktivity upútajú a prídete nás
navštíviť a podporíte naše aktivity a snahy.
Kolpingovo dielo na Slovensku v Dome Jozefa Záhoru plánuje tiež
organizovať rôzne kurzy a do budúcnosti aj prevádzkovať Centrum
celoživotného vzdelávania pre celý štiavnický región. Banská Štiavnica a jej
okolie je síce presýtené rôznymi školami, ale chýba tu modernejší typ
operatívneho vzdelávania, ktoré je už v EU rozšírené a ktoré by pohotovo
odpovedalo na nové a potrebné vedomosti, technológie a zručnosti.
Tak isto by sme z tejto malej dielne chceli vytvoriť funkčný sociálnoekonomický podnik, alebo chránenú dielnu. Nedávno sa nám v spolupráci
s úradom práce v Banskej Štiavnici podarilo vytvoriť niekoľko pracovných
miest v tomto našom vzdelávacom centre.

ANNA
MARUNIAKOVÁ
21.6.2010 vo
veku 84 rokov
Narodený:

Tomáš Vozár
30. 4. 2010

Pokoj
a láska
ĽUDMILA
ŠTEVÍKOVÁ
Solidaritu musia
prejaviť aj tí hore,
čo majú moc
a držia veslá v hrsti.
Lebo len vtedy,
keď porozumenie,
vzájomná úcta
nás všetkých osloví,
každý bude žiť,
ako sa sluší.
Božie požehnanie,
pokoj a láska
sa usadia v duši.

PHDR. MARGITA MARKOVÁ, NÁRODNÝ SEKRETÁR KOLPINGOVHO DIELA NA SLOVENSKU
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